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І. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПОІППО У 2010 р.  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського впевнено крокує творчим шляхом у післядипломному просторі. 

Цього року провідний науково-методичний центр, що сприяє професійному 
розвитку педагогічних працівників регіону, переступив свій 70-й рік і, дійсно, ювілейний 
рік став вдалим на досягнення та здобутки. 

7 жовтня 2010 року трудовий колектив нагороджено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України за вагомий внесок у розвиток національної освіти, впровадження 
сучасних методів навчання і виховання, плідну наукову педагогічну діяльність.  

ПОІППО – це перший в Україні заклад післядипломної педагогічної освіти, який в 
2010 році отримав сертифікат на систему управління якістю. Упровадження системи 
управління якістю ISO  9001:2009 «Управління якістю і забезпечення якістю» вважаємо 
стратегічним рішенням інституту. Стандарти   ISO – це інструмент, який дозволить більш 
чітко, з меншими витратами часу, а значить з більшою ефективністю здійснювати надання 
освітніх послуг. 

Відповідно до цільових завдань та стратегії інституту продовжується запровадження 
нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Протягом року 
курси підвищення кваліфікації пройшло 4859 педагогічних працівників. У тому числі за 
дистанційною формою навчання -  5 7 2  педагогічних працівники. Навчальний процес 
забезпечували 90 викладачів і методистів обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, 62 науковці вищих навчальних закладів м. Полтави, 128 працівників установ і 
організацій області, 207 вчителів-практиків і вихователів дошкільних навчальних закладів 
м. Полтави.  

Здійснено методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних, 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах шляхом проведення 12 обласних 
науково-практичних семінарів, 36 семінарів-практикумів, 30 інструктивно-методичних 
нарад для методистів районних і міських методичних служб, керівників районних (міських) 
методичних об'єднань. Проведено 5 Всеукраїнських, 3 обласних науково-практичних 
конференцій і семінарів, взяли участь у 3 міжнародних і Всеукраїнських проектах, 
забезпечили керівництво та організацію впровадження нової нормативно-правової та 
сучасної інформаційно-методичної бази в діяльність районних (міських) методичних служб 
регіону.  

Цього року було відкрито Центр інформаційно-комунікаційних технологій  (ІКТ) 
згідно з планом упровадження проекту «Рівний доступ до якісної освіти», що фінансується 
коштом позики Світового банку. Інституту надана сучасна комп`ютерна та мультимедійна 
техніка. Зокрема, навчальний комп`ютерний комплекс (НКК) конфігурації 12+1 (12 
робочих місць учня та 1 робоче місце вчителя) з персональними комп’ютерами, НКК 
конфігурації 10+1 з ноутбуками, 2 мультимедійні комплекси. Центр ІКТ надає можливість 
підвищити якість підготовки вчителя з питань використання інноваційних педагогічних та 
ІКТ технологій у навчальному процесі.  

Продовжується робота з розширення участі ПОІППО у виконанні міжнародних 
наукових і навчальних програм і проектів. З лютого по травень 2010 року в інституті 
працював професор Мемфіського університету штату Тенесі США Ален Лі Едвард, 
спеціаліст у галузі впровадження ІКТ технологій в освіті, учасник програми академічних 
обмінів імені Фулбрайта. Професор провів 30 лекційно-практичних занять для 54 учителів 
інформатики, 2 лекції для 50 учителів англійської мови  та 3 лекції для методистів 
інституту. Учителі області познайомилися з безкоштовними технологіями, доступними 
через Інтернет, навчилися створювати веб-сайти з використанням веб-базових та веб 2.0 
технологій з інтегрованими в них програмними пунктами. 
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На продовження реалізації ідей українсько-нідерландського проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні (2007 – 2009)» у 2010 році проведено обласний 
форум учителів-апробаторів підручників  «Удосконалення шкільних підручників: 
практика, філософія і економіка освіти». У спецвипусках журналу «Постметодика» 
опубліковано матеріали директорів шкіл-переможців обласного конкурсу на кращий план 
розвитку навчального закладу.  

З 2010 року інститут став учасником українсько-польського проекту «Лідери 
освітніх ініціатив», організатором якого є осередок Розвитку Освіти Республіки Польща. 
Проект покликаний сприяти системним змінам, пов'язаним із поліпшенням якості роботи 
шкіл, підвищення кваліфікації вчителів та рівних можливостей отримання освіти.  

У цьому році інститут отримав дві срібні медалі Міжнародної виставки (17-19 
березня 2010 р., м. Київ) «Сучасні навчальні заклади – 2010» у номінації «Роль обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти у науково-методичному забезпеченні 
системи управління якістю освітнього процесу» та Другої Міжнародної виставки 
«Інноватика в освіті України» (27-29 жовтня 2010 р., м. Київ) у номінації   «Інноватика у 
науково-методичній роботі інститутів післядипломної педагогічної освіти по 
упровадженню педагогічних інновацій у загальноосвітні навчальні заклади».  

Відзначаючи 70-річчя інституту, співробітники інституту дослідили та описали 
історію розвитку системи підготовки та удосконалення діяльності шкільних учителів 
Полтавщини, підрозділів інституту. Результати цього багаторічного дослідження 
оформлено в публікації яскравої, багато ілюстрованої книги «Історія Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (1930 – 2010 рр.)», яка відтепер є 
своєрідною енциклопедією післядипломної педагогічної освіти. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського у 2010 році внесено до державного реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції України. 

Дбаючи про зміцнення наукового потенціалу Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, працівники захищають 
дисертаційні роботи. У цьому році вдало захистила дисертацію Бондар Тетяна Олексіївна. 

У 2009-2010 році на Полтавщині проходив IV етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики. Ми зустрічали команди з усіх областей України. Науково-
педагогічний колектив інституту продемонстрував високий рівень організації та 
проведення олімпіади, що відзначили представники Міністерства освіти і науки України, 
члени журі, учасники. 

Учень Миргородської гімназії імені Тараса Шевченка Андрій Овсянніков разом з 
чотирма учасниками української команди захищав честь держави на Міжнародній 
олімпіаді з біології у Південній Кореї. Звідти він привіз срібну медаль та виборов почесне 
друге місце.  

Вдалий рік і для учасників від Полтавської області у ІІІ (заключному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010». Цього року освітяни Полтавщини 
довели своє право на першість. Довгуша Галина Василівна, учитель Котелевської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 стала лауреатом у номінації «Хімія», посівши 
почесне четверте місце, а Приходько Юлія Миколаївна, учитель Полтавської гімназії №17 
у номінації «Трудове навчання» виборола перемогу.  

Завершено навчання всіх учителів загальноосвітніх навчальних закладів у 
Решетилівському, Кременчуцькому, Гадяцькому, Пирятинському районах та м. Кременчуці 
у форматі тренінгів за програмою Intel «Навчання для майбутнього». Таким чином, в 
області підготовлено 10 477 вчителів за даною технологією. За рейтингом Дирекції освітніх 
програм корпорації Intel в Україні ми посідаємо друге місце серед усіх областей України. 

Завдяки роботі інституту реалізовується проект «Заклади освіти Полтавської області 
в Інтернеті». У 104 загальноосвітніх  навчальних закладах області створені веб-сайти. 

За результатами конкурсу проведеного Міністерством освіти і науки України та 
корпорацією Intel, в рамках проекту «1 учень – 1 комп’ютер», право на безкоштовне 
отримання нетбуків вибороли 5 загальноосвітніх навчальних закладів області (із 17 по 
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Україні). Зокрема, Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ №2, Комсомольська гімназія, Кременчуцькі ліцеї 
№4, №11, №30. За результатами додаткового конкурсу учасниками проекту стали 
Нижньоланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Карлівського району та Вишняківська ЗОШ І-ІІІ 
Хорольського району. У названих закладах ведеться робота щодо відпрацювання методики 
використання нетбуків у навчально-виховному процесі.   

У цьому році перший номер всеукраїнського науково-методичного журналу 
«Комп’ютер у школі та сім’ї» був присвяченій питанню «Інформатизація освіти 
Полтавської області: досвід, проблеми, здобутки». У спецвипуску журналу надруковано 15 
статей учителів, методистів і науковців Полтавщини. 

Комп’ютерна програма «Шкільний підручник» (розробниками якої є освітяни 
Полтавської області) отримала гриф Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано 
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол засідання Науково-
методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 20.04.2010 р. №2). 

Зросли показники комплектування бібліотечного фонду. Так, за минулий рік фонд 
було збільшено на 900 прим., що складає на 18 відсотків більше, ніж у 2009 році. На 
01.12.10 р. фонд бібліотеки складає 29 тис. 269 прим. і стовідсотково задовольняє потреби 
науковців, працівників кафедр, методистів інституту та слухачів курсів. Розпочалася 
робота із складання електронного каталогу бібліотеки за допомогою автоматизованої 
інформаційно-бібліотечної системи «Ірбіс». Підготовлено 9 рекомендаційних 
бібліографічних списків літератури, оформлено13 та оновлено 17 постійнодіючих 
книжкових виставок.  

У цьому році зроблено поточний ремонт навчальних аудиторій, закуплені нові 
меблі; збільшилася матеріально-технічна база ПОІППО: придбано 15 одиниць 
комп'ютерної техніки (з них 6 ноутбуків), 10 сучасних моніторів; 2 ксерокопіювальні 
апарати формату А3, 4 проектори, 5 настінних екранів, 2 відеокамери, 4 фотоапарати, 4 
диктофони, звукопідсилюючу та акустичну апаратуру, набір для озвучування конференцій, 
що складається з 12 безпровідних мікрофонів. Для забезпечення навчального процесу на 
курсах підвищення кваліфікації придбано автобус. 

Про ці та інші досягнення ПОІППО і повідомляється у річному звіті про діяльність 
ПОІППО у 2010 році. 

 
Ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

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

Важливим напрямом діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського є підтримка та покращення системи 
управління якістю за стандартом ISO 9001:2009.  

У 2010 році інститут пройшов успішно сертифікацію і підтвердив високий рівень 
якості менеджменту. Сертифікат засвідчує, що система управління якістю стосовно 
надання освітніх послуг навчальними закладами, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до перепідготовки, 
підвищення кваліфікації, яке здійснюється 
Полтавським обласним інститутом післядипломної  
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
згідно з чинними в Україні нормативними 
документами, відповідає вимогам  ДСТУ ISO 
9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). 

Результат роботи колективу за стандартами 
ISO 9001:2009 був узагальнений та 
систематизований у виданні збірника матеріалів 
СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 
«Проектування регіональних освітніх систем 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 
система управління якістю в ПОІППО». Дане 
видання призначене для щоденного використання 
керівництвом і персоналом інституту, а також для 
широкого загалу освітян області, для впровадження 
і підтримки в робочому стані системи управління 
якістю.  

Для підтвердження відповідності встановленим вимогам щодо управління якістю, 
сприяння поліпшенню СУЯ та підтримання документів СУЯ і взаємозв’язків документів в 
чинному стані, а також відповідно до наказу ПОІППО від 30.01.2010 року № 38 «Про 
здійснення внутрішнього аудиту в 2010 році» 6 відділів інституту пройшли внутрішній 
аудит за програмою проведення внутрішніх аудитів. За результатами проведення 
внутрішнього аудиту керівниками груп з аудиту було встановлено, що діяльність 
підрозділів, які перевірялися задовольняє вимогам, встановленим у методиках СУЯ, 
зауважень та невідповідностей щодо роботи підрозділів не виявлено. 

Практика впровадження системи управління якістю в ПОІППО переконує, що в 
питаннях управління важливий системний підхід. Доказом цього є побудова і 
впровадження системи управління якістю згідно вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001.  

 

1.2. Робота сайту ПОІППО  (Кучеренко О.В.) 
Сайт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім.М.В.Остроградського займає важливе місце у роботі інституту, що дає змогу 
користувачам знаходити потрібну методичну інформацію, бути в курсі новин інституту, 
заходів ПОІППО на кожен місяць та графіками проведення курсів підвищення кваліфікації, 
на сайті розміщено електронні адреси загальноосвітніх закладів області, знайомить з 
передовим педагогічним досвідом вчителів області. 

Обсяг інформації на сайті Полтавського інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського (http://www.ipe.poltava.ua) за 2010 рік зріс на 100 Мб, і 
становить на даний час 876 Мб, на сайті розміщено 552 матеріали в 67 розділах. 

Працівниками ПОІППО було оновлено матеріалі та створено нові сторінки: 
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Назва підрозділу або розділу Кількість 

оновлених 

сторінок 

Кількість 
нових 

сторінок 

«Діяльність інституту 12 - 

«Слово ректора» 5 - 

«Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти» 10 3 

«Відділ методики виховання» 5 2 

«Центр практичної психології і соціальної роботи» 4 разів 2 

«Центр педагогічних інновацій та інформації». - 1 

«Кафедра менеджменту освіти» 1 2 

«Навчання в ПОІППО» - 1 

«Всеукраїнська учнівська олімпіада» 7 2 

«Головна сторінка» 3 2 

«Інноваційна та експериментальна робота» - 1 

«Передовий педагогічний досвід» - 3 

«Заклади Полтавської області в мережі Інтернет» - 8 

«Зовнішнє незалежне оцінювання» - 3 

«Бібліотека» 3 2 

 
З метою оптимізації роботи 

оргкомітету ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади 2010-2011 н.р створено 
та розміщено форму «Реєстрація 
учасників ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 2010-2011 
н.р.» 3 грудня 2010 року. На 20 
грудня 2010 року вже 
зареєстровано 800 учнів. 

У системі рейтингу та 
важливості сайту від компанії 
Google «Google Page Rank» сайт 
ПОІППО у 2010 році займає 4 
позицію з 5, у вересні 2008 року, 
коли було створено сайт і він 
займав 3 позицію з 5 в системі 
«Google Page Rank», що свідчить 
про підвищення рейтингу сайту в 
пошукових системах. 

За період з 1.01.2010 по 
20.12.2010 року зафіксовано 
46 018 відвідувачів сайту за 
статистикою системи «My 
Counter». 
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Графік відвідувань сайту ПОІППО за 2010 рік 

 
- відвідувач – це унікальний користувач, який відвідав сайт. Унікальність 
відвідувача визначається IP- адресою, з якої він потрапив на сайт. 

 
26 листопада 2010 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вищим навчальним закладом Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» проведено перший регіональний науково-
практичний семінар «Практика впровадження та перспективи розвитку Української 
науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН в рамках регіонального пілотного 
проекту». У роботі семінару взяли участь директори технікумів, коледжів, професійно-
технічних та загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв) м.Полтави. Було 
продемонстровано інформаційні ресурси, які надають Українська науково-освітня мережа 
УРАН та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», та оn-line 
сервіси на основі технологічних рішень мережі УРАН. Для абонентів міського сегменту 
Полтавський університет економіки і торгівлі надає високошвидкісний доступ до 
електронних інформаційних ресурсів мережі УРАН: бази даних провідних світових 
видавництв різних наукових напрямків, що дозволяє використовувати інформацію, яка 
представлена в більш ніж 2000 наукових журналах світу, для наукової діяльності та в 
навчальному процесі середніх та вищих навчальних закладів; інформаційних і 
обчислювальних ресурсів європейської науково-освітньої мережі GEANT-2, до якої 
сьогодні підключено 34 європейські країни (електронні бібліотеки, бази даних, 
інформаційні пошукові системи, доступ до віддалених центрів суперкомп'ютерних 
обчислень і наукових даних, ресурсів дистанційних технологій навчання, які надають 
більш ніж 3500 університетів і наукових установ Європи); ресурсів мережі електронних 
бібліотек вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України; ресурсів 
центру суперкомп'ютерних обчислень НТУ України «КПІ». Разом з тим, університет надає 
доступ до електронних ресурсів та інформаційних баз даних власної локально-
обчислювальної мережі, а також доступ до серверу відео конференцій мережі УРАН, що 
дозволяє організовувати до 30 одночасних відео сесій з можливістю демонстрації 
презентацій, передачі документів і спільної роботи над документами, додатками або 3d 
моделями. Працівники інституту мають кожен власний логін та пароль для доступу до 
літератури електронної бібліотеки. 

Щодо перспектив розвитку сайту ПОІППО, адміністрацією сайту ведеться робота по 
переходу на версію Joomla 1.5.15 системи управління сайтом, створенню «Мапи сайту», що 
дасть можливість користувачам бачити повний перелік розділів і підрозділів сайту. При 
подачі матеріалу для розміщення на сайті адміністратору слід пропонувати зручний для 
відображення варіант розміщення інформації на сторінці. 
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ІІ. НАУКОВА РОБОТА  

2.1. Науково-дослідна тема, над якою працює інститут (Клепко С.Ф.) 
Працюючи над загальною темою «Моделі взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх практик 
в умовах трансформації українського суспільства» та відзначаючи 70-річчя ПОІППО, 
співробітники інституту в 2010 р. досягли таких якісних результатів: 
1. Опубліковано одну з найкращих монографій в Україні про історичний шлях обласних 
інститутів ППО. 
Результати багаторічного дослідження історії розвитку системи підготовки і удосконалення 
діяльності шкільних учителів Полтавщини, підрозділів інституту авторським колективом 
інституту (Голова редколегії - В.В.Зелюк, заступник - Клепко С.Ф., зав. редакції - Л.В.Литвинюк) 
були оформлені в публікації яскравої багато ілюстрованої книги «Історія Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (1930-2010 рр.)», яка відтепер є 
своєрідною енциклопедією післядипломної педагогічної освіти Полтавщини для її освітянської 
громади і надає історичний аналіз здійснення взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх 
практик в освіті Полтавської області 19-20 ст. та початку 21 ст. 
2. Опубліковано Книгу успіху з уроків українсько-нідерландського проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні» 2007-2009 рр. 
Учасники цього проекту узагальнили досвід та окреслили у рамках українсько-нідерландського 
проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (2007-2010) перспективи сучасної 
філософії інноваційного розвитку навчального закладу, сприяння наближенню шкіл області до 
ідеалів «школи майбутнього» шляхом укладання планів розвитку навчальних закладів. Цю 
роботу, що була передусім квінтесенцією діяльності кафедри філософії і економіки освіти, 
центру інновацій та педагогічної інформації у 2010 році, засвідчує видання книги успіху проекту 
- «Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 2007-2009 
рр.», яка накладом у 20 тисяч примірників поширена в Україні (сайт проекту – 
www.upper.org.ua). 
3. Розпочато науково-дослідницький проект «Емоційний інтелект і сучасна школа»  
Кафедра менеджменту освіти, намагаючись поєднати теоретичні психолого-педагогічні 
дослідження емоційного інтелекту та педагогічні практики реформування освітньої сфери для 
вдосконалення освітнього простору, розробила проект «Емоційний інтелект і сучасна школа» з 
метою виявлення особливостей емоційної складової професійної компетентності педагога; 
розвитку навичок педагогів з організації соціальної взаємодії у професійній та особистій сфері; 
підкорення власних емоцій та врахування емоційного стану учнів і батьків. Висунуто гіпотезу 
про «модель емоційної освіти» як шлях створення сприятливого психологічного клімату для 
залучення учнів, учителів та батьків до спільної діяльності та формування емоційного інтелекту 
індивіда. 
У 2010 р. Український інститут науково-технічної і економічної інформації надав державний 
реєстраційний номер 00110U004628 на виконання у Полтавському обласному інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. Остроградського науково-дослідної роботи за темою 
«Моделі взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації 
українського суспільства» відповідно до «Порядку державного обліку науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій». Наказом ПОІППО від 14 грудня 2010 р. №313 
підрозділи інституту, що ведуть науково-методичну і науково-дослідну роботу, зобов’язуються 
провести необхідні корективи планів діяльності по здійсненню науково-дослідної і науково-
методичної роботи на період до 2015 року та аргументувати відповідність проведеної науково-
методичної і науково-дослідної роботи зареєстрованій темі у звітах за 2010 рік.  
У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського діє наукова школа інтеграції змісту освіти, яку очолює доктор педагогічних 
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наук, професор, дійсний член НАПН України Ільченко Віра Романівна та формується наукова 
школа з філософії освіти (доктор філософських наук Клепко Сергій Федорович).  
Інформація про конкретні результати наукової роботи кафедр та центрів інституту подано у 
Таблиці 1, Таблиці розділу 2.2. та у звітах кафедр і центрів. 
Визначення загальної інтегральної оцінки наукової, науково-методичної та інноваційної 
діяльності ПОІППО за 2010 рік проведено за критеріями (1) Публікаційна активність 
працівників інституту; (2) Аналіз джерельної бази публікацій та (3) за «Методикою рейтингового 
оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ МОН». 
(1) Публікаційна активність працівників інституту  
У 2010 р працівниками ПОІППО опубліковано: монографій відповідно до вимог ВАК - 1; 
підручників та навчальних посібників з грифом МОН - 1; інших книжкових видань - 23: статей у 
фахових виданнях ВАК – 63; текстів у книгах - 23; газетних і журнальних публікацій - 19; 
матеріалів конференцій - 41; On-line публікацій – 2. Всього  39 працівників здійснили 187 
публікацій загальним обсягом в 248 УДА.  
Публікаційна активність працівників ПОІППО наведена в таблиці 2; список усіх публікацій – у 
Додатку 2.  
Лише третина загального числа  публікацій зроблена у фахових виданнях ВАК, а третина 
останніх здійснена працівниками КЗМО. Враховуючи, що публікації у фахових виданнях ВАК 
переважно є платними,  а специфіка споживачів наукової і науково-методичної продукції 
ПОІІППО вимагає здійснення працівниками ПОІППО публікацій у форматі різних книжкових 
видань газетах і журналах для педагогічних працівників, то активність працівників інституту у 
публікації у фахових виданнях ВАК частково можна вважати достатньою (1,6 публікацій в 
середньому на 1 автора). 
Науково-педагогічними працівниками ПОІППО недостатньо використовується для наукових 
публікацій інститутський журнал «Постметодика», який з 1993 року спеціалізується на 
висвітленні проблем філософії освіти, теорії та історії педагогіки, взаємозв'язку наукових 
досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства і з 1999 р. 
внесений у Перелік наукових фахових видань України в галузі «педагогічні науки». Усі номери 
журналу знаходяться у вільному доступі на веб-сайтах ПОІППО 
http://www.ipe.poltava.ua/pm/postmetod.html та Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/Postmetodyka/index.html. 
Індекс інтегрованості ПМ у систему наукових комунікацій за рейтингом Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського «4». До редколегії часопису залучено 7 докторів 
філософських наук, 7 докторів педагогічних наук та 9 досвідчених фахівців педагогічної 
практики і управління освітою, серед яких кандидати педагогічних, психологічних, технічних 
наук, що забезпечує всебічну експертизу матеріалів відповідно вимогам ВАК. Входження до 
редакційної колегії журналу за люб’язною згодою на громадських засадах провідних фахівців 
України у галузях філософії освіти та педагогічних наук, що не працюють в ПОІППО, допомагає 
забезпеченню високих стандартів наукової роботи журналу та інституту в цілому. 
Водночас аналіз публікацій працівників ПОІППО у ПМ (2007-2010 рр.) станом на 30.11.2010 
р.(див. таблицю в розділі про роботу редакції ПМ) показує недостатню увагу багатьох  з них до 
поширення інформації про свою діяльність та роботу ПОІППО у тих чи інших сегментах 
освітнього простору України і області. З 122 працівників ПОІППО лише 27 (22% або лише 
кожний п’ятий з працівників ПОІППО) за 4 роки опублікували 50 статей (заміток, матеріалів) у 
ПМ. 95 працівників ПОІППО (4/5) за останні 4 роки не зробили жодної публікації в ПМ.  
Редакція журналу «Постметодика» подала до ВАК України клопотання про внесення науково-
методичного педагогічного журналу «Постметодика» у новий Перелік наукових фахових видань 
України в галузях «педагогічні науки» та «філософські науки» відповідно до наказу ВАК 
України від 07.05.2010 р. № 278 «Про затвердження Порядку внесення друкованих та 
електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися основні результати дисертаційних робіт». Новий перелік діє з серпня 2010 р.  
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Таблиця 1. Показники результативності наукової і науково-методичної роботи 
підрозділів ПОІППО за 2010 рік 
№ 
П\П 

 
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 

2 
0 
1 
0 

2 
0 
0 
9 

1 Кількість виконаних 
наукових та науково-
технічних проектів 

- - - - - - - - - - - 1 

2 Кількість завершених 
фундаментальних 
досліджень 

- - 11 - - - - - - - 1 1 

Опубліковано моно-
графій, підручників та 
навчальних посібників 

2 7 2 3 1 - - 2 - 6 23 50 3 
 
 

3а Їх загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 

14 6.9 14.1 49.2 4.6 - - 6.8 - 46.8 142.4 24
5.9 

Кількість статей у  
фахових журналах з 
переліку ВАК 

7 4 6 30 3 - - 2 - 3 55 51 

Загальний обсяг цих 
статей в ум.друк.арк. 

10.3 2.5 1.6 21.9 1.4 - - 0.8 - 0.7 39.2 28.
1 

Загальний обсяг усіх 
публікацій в ум. друк. 
арк. 

27.7 17.8 41.1 81.5 7 - 8.6 10.2 - 49.6 243.5 27
3.9 

4 
 
 

4а 
 
 

4б 
 

 
4в 

Кількість методичних 
рекомендацій для 
шкіл, методкабінетів 

- 4 4 8 11 3 10 29 11 19 99 68 

Кількість проведених 
підрозділом наукових 
семінарів і 
конференцій, із них 

72 10 2 15 - 2 3 4 8 6 57 12
0 

5 
 
 

 
5а Міжнародних 2 4 1 1 1 - - - - 1 10 31 

Кількість виставок, в 
яких підрозділ брав 
участь, із них 

75 - - - - 13 23,4 13 13 33,4,6 15 8 6 
 

 
6а Міжнародних - - 2 - - - - - - - 2 2 

Кількість захищених 
дисертацій: 

- - 11 - - - - - - - 1 1 

У т.ч.: кандидатських - - 1 - - - - - - - 1 1 

7 
 

7а 
7б докторських - - - - - - - - - - 0 1 

 

1. Дисертаційна робота Т.О. Бондар 
2. Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні тенденції освіти дорослих у сучасному вимірі».17-

18.11.2010; Обласний семінар. м. Кременчук, ліцей № 4. 27.05.2010; Обласний семінар ШПМ Ш. Амонашвілі 
«Гуманізація і розвиток духовності сучасної школи». Полтава, ПОІППО. 20.12.2010; Обласний семінар "Стан 
і перспективи впровадження програми "Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді 
України щодо здорового способу життя у Полтавській області»". 27.10.2010;  Обласний семінар «Школа 
родина» за темою «Народні ремесла в родині». 30.09.2010;  Всеукраїнська науково-практична конференція. м. 
Запоріжжя. 07-09. 04. 2010; Міжнародна науково-практична конференція. м. Суми. 19-21. 05.2010. 

3.  «Інноватика в освіті України» Київ, 26-27 жовтня 2010 р. 
4. ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2010» (24-26 лютого 2010 р., м.Київ); 
5. Всеукр. наук.-практ. семінар «Менеджмент у педагогічній системі А.С.Макаренка та його використання в 

освітньому просторі України» 11-12.03., м. Полтава, ПНПУ;Міжнародна науково-практична конференція. 
«Актуальні тенденції освіти дорослих у сучасному вимірі» 17-18.11.2010, м. Полтава. ПОІППО; Всеукр. наук.-
практ. конфер. «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної 
освіти педагогічних кадрів сільських регіонів» 07-09. 04. 2010, м. Запоріжжя, ЗОІППО; Міжн. наук.-практ. 
конфер. «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика» 19-21. 05.2010, м. Суми, 
СОІППО;Міжн. наук.-практ. конфер. «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика», 22-25.09, 
м. Чернівці, ЧОІППО; Всеукр. наук.-практ. конфер. «Науково-методичні умови організації маркетингової 
діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти», 18-19.10, м. Харків, КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти»; І Міжн. наук.-практ. конфер. «Становлення і розвиток етнодизайну: український та 
європейський досвід», 28-30.10, м. Полтава, ПНПУ. 

6. «Представлення свого регіону» 23.03.2010 (виставка творчих робіт) 
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Таблиця 2. Публікаційна активність працівників ПОІППО у 2010 р. 
 
Умовні позначення: 1: №п/п; 2: П.І.Б.; 3: М – Монографії відповідно до вимог ВАК; 3а:П - 
підручників та навчальних посібників з грифом МОН; 3б: інших книжкових видань 4: ВАК - 
Фахові видання ВАК; 5: ТК - Тексти в книгах; 6: ГЖ – Газетні і журнальні публ.; 7: МК - 
Матеріали конференцій; 8: АРД - Автореферати дисертації; 9: O/l - On-line публікації; 10: 
Всього - Всього публікацій; 11: УДА - Обсяг в УДА; 12: ПМ - Публікації в ПМ 2007-2010 
 

1 2 3 3а 3б 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 
п/п 

П.І.Б. М П К ВАК ТК ГЖ МК АРД O/l Всього УДА П
М  

1. Клепко С.Ф.     5 4 3  1 13 15.5 2 
2. Литвинюк Л.В.    3   1   4 1.0 - 
3. Бондар Т.О.     1  2 1  4 3.3 1 
4. Сиротенко Г.О.    3   2   5 4.7 4 
5. Нічуговська Л.І.      2    2 2.7 2 
6. Шейко С.В.   1    2   3 13.6 - 
7. Гетало В.П.       1   1 0.3 - 
 КФІЕО ВСЬОГО   1 6 6 6 11 1 1 32 41.1 9 
8. Білик Н.І.    6 2  1   9 4.5 1 
9. Новак О.О.    1      1 0.6 - 

10. Стрельніков В.Ю.    2   2   4 1.7 - 
11. Моргун В.Ф.  1 1 2   1   5 16.5 - 
12. Ільченко О.Г.    2      2 1.5 - 
13. Курмишева Н.І.    2   2   4 2.94 - 
 КПМ ВСЬОГО  1 1 17 2 - 7 - - 28 27.74 1 
14. Зелюк В.В.    2 2  1   5 2.4 1 
15. Гавриш Р.Л.   6   5    11 7.1 - 
16. Водолазська Т.В.   6 1  6    14 11.4 - 
17. Резніченко З.В.   1 1  1 2   5 2.94 - 
 КМО ВСЬОГО   7 4 2 9 3 - - 23 17.8 1 
18. Пашко Л.Ф.      1 3   4 1.0 1 
19. Корягіна Н.В.    3   1   4 1.3 - 
20. Степаненко М.І. 1  0 24 8 1    34 59.8 - 
21. Ільченко В.Р.   1 1   2   4 11.8 - 
22. Коваленко О.П.       1   1 0.3 2 
23. Чирка В.В.     1  1   2 1.3 3 
24. Гуз К.Ж.    1   2   3 0.6 - 
25. Гелеверя Р.О.   1 1   1   3 4.7 - 
 КМЗО ВСЬОГО 1  2 30 9 2 11 - - 55 81.5 6 
26. Муліка К.М.   1 2 1 1   1 6 1.6 2 
27. Сухенко Я.В.    1      1 5.4 - 
 ЦПП ВСЬОГО   1 3 1 1 - - 1 7 7.0 2 
28. Халецька Л.Л.    2  2    4 0.7 1 
29. Каліберда Г. А.   3  1  2   6 28.2 - 
30. Чемшит В. Г.   1 1  1 1   4 4.4 1 
31. Настенко Н. В.   3  1     4 16.3 3 
 ВМВ ВСЬОГО   7 3 2 3 3 - - 18 49.6 5 
32. Крилевець М.П.     1 1 1   2 1.5 2 
33. Пасяда М.І.,       1   1 0.5 - 
34. Тимошенко Н.П.       1   2 3.1 1 
35. Калініченко І.О.       1   2 3.5 - 
36. Корф І.В.       1   1 0.5 - 

 ВПДО ВСЬОГО    - 1 1 5 - - 7 7 3 
37. Козак І.О.   1 1      2 5.4 4 
38. Буйдіна О.О.   1 1   2   4 2.4 - 
39. Шостя С.П.   1       1 2.3 - 
40. Кирилюк М.В.     3      1  
 ВПМД ВСЬОГО   3 2 - - 2 - - 10 11.2 4 
 ВСЬОГО 1 1 24 65 26 22 42 1 2 179 244.5 31 
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(2) Аналіз джерельної бази публікацій  
З метою встановлення достовірності результатів НДР працівників ПОІППО, новизни 
концептуальних побудов і висновків їх публікацій за 2010-й рік, проведено аналіз 
джерельної бази наукової праці (див. Таблицю 3). Загальний результат такий: 187 
публікацій 39 працівників ПОІППО у 2010 р. підготовлено з посиланнями на 1876 джерел, 
які наведено у списках використаної літератури. У середньому кожна публікація 
опирається на 10 праць, хоча 6 авторів в усіх своїх працях використали не більше 10 праць, 
і лише 5 авторів посилаються на більше як 100 праць у своїх роботах. Зрозуміло, що 
джерельна база наукових праць менше ніж 50 джерел (у 32 працівників) є явно 
недостатньою для обґрунтування достовірних висновків. 
Зокрема, 14 авторів зовсім не використовують іноземних джерел, а до найновіших з них 
(виданих у 2008-2010р.) не звернулися 22 автора. Таке ставлення до іноземних наукових 
праць є неприпустимим у час впровадження державної освітньої політики на входження в 
європейський і світовий освітній простір. 
Водночас не все гаразд і з використанням авторами ПОІППО досягнень вітчизняних 
дослідників. 35 працівників ПОІППО використали менше ніж по 15 найновіших 
вітчизняних праць (виданих у 2008-2010 р.), що свідчить про недостатній рівень 
відстеження більшістю працівників ПОІППО результатів наукової роботи в українському 
науковому просторі.  
З якою б недовірою не ставилися до Інтернет-джерел офіційні кола і окремі науковці, все ж 
Інтернет для працівників ПОІППО є важливим засобом поліпшити актуальність і 
обґрунтованість своїх праць. Проте 12 працівників зовсім не посилаються на Інтернет-
джерела, а 20 використали не більше 5 посилань на них. 12 авторів ПОІППО зовсім не 
використовують публікації свої колег - працівників ПОІППО, не більше як по 6 посилань 
на їх праці у роботах у 24 працівників ПОІППО. 
Результати аналізу джерельної бази публікацій ставить питання про необхідність 
підвищення якості публікаційної діяльності більшості авторів ПОІППО. 

3) Показники оцінки наукового потенціалу та результативності наукової роботи 
ПОІППО 
 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.03.2010 р. № 277 затверджено 
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Міністерства освіти і науки України у частині наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності. У ньому визначено, що «Кількісним показником, що узагальнює 
рівень наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ, є загальна інтегральна 
оцінка або рейтинг, яка у комплексі характеризує: - науковий та науково-технічний 
потенціал ВНЗ; - ефективність та результативність наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності». 

Визначення рейтингу проводиться на підставі «Методики рейтингового оцінювання 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ МОН», метою якої є 
«комплексна кількісна оцінка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації МОН (далі – ВНЗ), що забезпечує 
можливість ефективного керування на всіх рівнях: співробітник, кафедра, факультет, 
ВНЗ».  

Відповідно Додатку 1 до Методики рейтингового оцінювання «Перелік основних 
показників, за якими здійснюється оцінка наукового потенціалу та результативність» в 
таблиці № 4 подано значення цих показників для ПОІППО, а відповідно Додатку 2 до 
Методики рейтингового оцінювання «Таблиця формул розрахунку рейтингових 
індикаторів ki (питомі показники результативності)» обчислено питомі показники 
результативності наукової, науково-методичної та інноваційної діяльності ПОІППО. 
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Таблиця № 3. Аналіз джерельної бази публікацій працівників ПОІППО у 2010 р. 

Умовні позначення: 1. ПІБ; 2 - Використано в публікації джерел – всього; 3- Використано 
іноземних джерел – всього; 4 - У тому числі виданих у 2008-2010р.; 5 - У тому числі 
виданих до 2000 р.; 6 - Використано вітчизняних джерел всього; 7 - У тому числі виданих у 
2008-2010 р.; 8 - Інтернет-джерел; 9 - Використано публікацій колег - працівників 
ПОІППО. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Клепко С.Ф. 194 66 16 11 135 21 57 35 
2. Бондар Т.О. 21 18 0 10 3 0 2 1 
3. Гетало В.П. 4 0 4 0 4 4 2 0 
4. Литвинюк Л.В. 33 9 0 2 24 5 10 2 
5. Нічуговська Л.І. 13 2 1 1 1 0 2 1 
6. Сиротенко Г.О. 28 0 0 0 24 7 0 0 
7. Шейко С.В. 226 36 20 9 193 60 19 23 
 КФІЕО Всього 519 131 41 33 384 97 92 62 

8. Білик Н.І. 45 28 3 8 17 6 11 6 
9. Новак О.О. 22 6 1 0 16 7 11 0 

10. Стрельніков В.Ю. 15 5 3 0 10 2 5 1 
11. Моргун В.Ф. 320 12 2 9 313 10 1 38 
12. Ільченко О.Г. 17 14 7 7 10 15 4 2 
13. Курмишева Н.І. 22 0 0 0 22 4 4 0 
 КПМ Всього 441 65 16 24 388 44 36 47 
14. Зелюк В.В. 6 4 1 1 5 2 1 0 
15. Гавриш Р.Л. 66 9 3 6 58 13 0 4 
16. Водолазська Т.В. 68 18 7 7 51 13 0 4 
17. Резніченко З.В. 88 1 0 1 87 25 0 1 
 КМО Всього 228 32 11 15 201 53 1 9 
18. Пашко Л.Ф. 20 2 0 0 18 7 2 6 
19. Корягіна Н.В. 19 2 2 0 17 11 0 2 
20. Степаненко М.І. 184 0 0 0 184 42 0 6 
21. Ільченко В.Р. 11 0 0 0 11 5 1 6 
22. Коваленко О.П. 9 0 0 0 9 4 0 1 
23. Чирка В.В. 11 0 0 0 11 2 0 0 
24. Гуз К.Ж. 10 0 0 0 10 3 0 3 
25. Гелеверя Р.О. 20 0 0 0 20 10 1 0 
 КМЗО Всього 284 4 2 0 280 84 4 14 
26. Муліка К.М. 10 0 0 3 4 7 8 1 
27. Сухенко Я.В. 116 16 0 16 10 4 9 4 
 ЦПП Всього 126 16 0 19 14 11 17 5 
28. Халецька Л.Л. 23 6 0 6 16 1 1 1 
29. Каліберда Г. А. 12 0 0 0 12 5 0 0 
30. Чемшит В. Г. 32 3 0 3 22 11 0 4 
31. Настенко Н. В. 12 0 0 0 12 4 1 9 
 ВМВ Всього 99 9 0 9 82 30 3 16 
32. Крилевець М.П. 32 11 0 4 21 2 4 0 
33. Пасяда М.І., 17 7 0 4 10 1 2 0 
34. Тимошенко Н.П. 20 15 6 7 7 3 17 1 
35. Калініченко І.О. 29 3 3 0 26 20 6 0 
36. Корф І.В. 17 7 0 4 10 1 2 0 

 ВДПО Всього 115 43 9 12 74 27 31 1 
37. Козак І.О. 37 3 3 6 34 3 3 1 
38. Буйдіна О.О. 17 9 1 4 7 3 1 3 
39. Шостя С.П. 10 0 4 1 10 4 0 1 
 ВПМД Всього 64 12 8 11 51 10 4 5 
 ВСЬОГО 1856 312 47 93 1454 326 187 157 
 У відсотках від загальної 

кількості джерел 
100% 17% 3% 5% 78% 18% 10% 8% 
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Таблиця № 4 . Значення основних показників оцінки наукового потенціалу та 
результативності наукової роботи ПОІППО за 2010-й рік 
 

1. Потенціал  
П1. Число штатних одиниць науково-педагогічних працівників (НПП), у т.ч.  21 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників (НПП), що 
працюють на повну ставку 

5 

та кількість повних ставок, які займають сумісники 8 
П2. Чисельність докторів наук / та професорів у складі НПП 6 / 4  
П3. Чисельність кандидатів наук / та доцентів у складі НПП 15 / 10. 
П4. Чисельність штатних наукових працівників науково-дослідних частин 
(НДЧ), секторів та інших науко-дослідних підрозділів (ЦЕНТРІВ ПОІППО) 

7 

П5. Чисельність аспірантів та здобувачів 10 
П6. Чисельність докторантів 1 
П7. Чисельність докторів у складі НДЧ тощо 0 
П8. Чисельність кандидатів наук у складі НДЧ тощо 0 
П9. Обсяг фінансування із загального фонду держбюджету 0 
2. Результативність  
Р1. Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ (ННП 
та НДЧ) 

1 

Р2. Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ (ННП та 
НДЧ) 

0 

Р3. Чисельність науковців ВНЗ, що отримують гранти Президента України 
для молодих учених 

0 

Р4. Обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету, в тому 
числі інноваційних проектів. 

0 

Р5. Обсяги фінансування з міжнародних фондів 0 
Р6. Кількість робіт, відзначених Державною премією України 0 
Р7. Кількість проданих ліцензій 0 
Р8. Кількість отриманих охоронних документів 0 
Р9. Опубліковано монографій відповідно до вимог ВАК, кількість  1 
Р10. Опубліковано підручників та навчальних посібників з грифом МОН, 
кількість  

1 

Р11. Кількість публікацій у фахових наукових виданнях України та в 
зарубіжних наукових виданнях 

63 

Р12. Кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus  0 
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Таблиця № 5. Рейтингові індикатори (питомі показники результативності) наукової, 
науково-методичної та інноваційної діяльності ПОІППО за 2010-й рік 

 
Рейтингові 
індикатори Пояснення 

 

k1 Кількість захищених кандидатських дисертацій на 10 науково-
педагогічних працівників (НПП +НДЧ), що не захистилися; 

1,42

k2 Кількість захищених докторських дисертацій на 100 (НПП+НДЧ), 
що не захистилися; 

0 

k3 Чисельність науковців ВНЗ, що отримуютть гранти Президента 
України для молодих учених на 100  

0 

k4 Обсяг надходжень до спец. фонд державного бюджету (тис.грн) 
на 10 

0 

k5 Обсяг фінансування з міжнародних фондів (тис.грн) на 10 ; 0 
k6 Кількість робіт, відзначених Державною премією України на 

1000  
0 

k7 Кількість проданих ліцензій на 1000  0 
k8 Кількість отриманих охоронних документів на 100  0 
k9 Кількість опублікованих монографій відповідно до вимог ВАК на 

10  
0,36

k10 Кількість опублікованих підручників і навчальних посібників з 
грифом МОН на 10  

0,36

k11 Кількість публікацій у фахових наукових виданнях України та у 
зарубіжних наукових виданнях на 1  (63/28) 

2,25

k12 Кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus на 1  0 
k13 Відношення обсягів надходжень до спеціального фонду 

державного бюджету до обсягів фінансування із загального 
фонду держбюджету, тис.грн./тис. грн 

0 

 

Перспективи  

У планах наукової та видавничої роботи підрозділів ПОІППО за загальноінститутською 
темою НДР «Моделі взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах 
трансформації українського суспільства» передбачено підготовку і видання колективних 
монографій у 2012 та 2014 роках; спеціальні випуски журналів ПОІППО до 2014 року. 

Виходячи із місії діяльності та цільових завдань ПОІППО, науково-дослідна робота його 
співробітників зосереджуватиметься над дослідженням проблем розроблення концепції 
сучасних моделей компетентностей педагогічного працівника для забезпечення 
інноваційного розвитку системи ЗСО області. З цією метою створена мережа з 20 обласних 
творчих груп. Необхідно визнати, що концентрація в моделях компетентностей 
педагогічного працівника стандартів і вимог, які ставляться до випускників педагогічних 
ВНЗ, правовим-нормативним полем - до учителів; стандартами і програмами до учнів 
тощо, є не тривіальним викликом-завданням.  

У процесі опису моделей компетентностей постає завдання синтезувати розробки:  
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(1) вже певним чином описаних видів компетентностей сучасного освітянина (такі як 
особиста, професійна, дидактична, інтерперсональна тощо); 

(2) критерії оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників (керівників 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, учителів, педагогів-організаторів, 
керівників гуртків, секцій), які Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 
розробляються як складова нового Положення про атестацію педагогічних працівників. 
(відповідно Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2009 р. 
Протокол № 9/1-2. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 
освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік»);  

(3) розроблені «матриці» змісту підготовки слухачів ППО різних категорій з урахуванням 
компетентнісного підходу (методологія розроблення змісту підготовки слухачів у системі 
післядипломної педагогічної освіти) у робочих групах МОН. 

У процесі опису моделей компетентностей педагогічного працівника постають завдання: 

а) знайти опорний мінімум компетентностей педагогічного працівника, який необхідний 
для  формування компетентостей учнів на належному рівні відповідно встановлених 
державних вимог; 

б) диференціювати інституційну і персональну відповідальність за рівень компетентностей 
педагогічного працівника між адміністрацією ЗНЗ, ВНЗ, методичними службами на рівні 
міста (району), ІППО. 

в) порівняти ідеальні моделі компетентностей педагогічного працівника (МКПП) з 
реальними і відповідно визначити зміст курсів ПОІППО і системи міжкурсової роботи; як і 
зміст наукової продукції ПОІППО; 

г) поновити ОКХ програмах курсів ПОІППО і запропонувати проекти стандартів ППО за 
спеціальностями учителів. 

У сучасних дослідженнях розглядаються можливості синтезу двох найбільш 
перспективних сучасних підходів до освіти: компетентнісного й мережного. Застосування  
мережного підходу дозволяє забезпечити органічний розвиток максимального числа 
компетенційi. Тому в НДР ПОІППО варто вже подбати про синтез двох перспективних 
сучасних підходів до освіти: компетентнісного і мережного. Нам потрібно встановити, що 
таке "мережні" форми занять і як формується "ідеальний тип" мережного науково-
освітнього проекту як базової одиниці освітнього процесу. Щоб зрештою мати в системі 
ППО мережний науково-освітній проект "Полтавські ворота в глобальний світ". 
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2.2. Наукова робота кафедр, відділів. 

2.2.1. Кафедра філософії і економіки освіти  (Бондар Т.О., Клепко С.Ф.) 
 

I. Науково-дослідницька діяльність 
У 2010 році кафедра працювала над розробкою наукової теми «Філософія і 

економіка освіти в європейському контексті» як загальної проблеми кафедри, а також 
проведенням пов’язаних із нею розвідок у межах робочого часу викладачів із тем, 
затверджених Вченою радою ПОІППО.   

Основними здобутками викладачів у розробці зазначених науково-дослідницьких 
тем є наступні: 

– д. філос. н., доц. С.Ф.Клепком (наукові теми: «Філософія і економіка освіти у 
європейському контексті», «Сучасні стратегії розвитку освіти», «Формування лідерської 
компетентності для життя в інноваційному суспільстві») сформульоване робоче визначення 
поняття загальної середньої освіти, встановлено діапазон сучасних освітніх стратегій. 
Також проаналізовано сукупність форм репрезентації знань в освіті Нідерландів 
(комунікація, розпакування, компактифікація, мініатюризація, канонізація, навчальний 
план, розробка навчальних програм) як унікальної діяльності у галузі освіти у трикутнику 
практики, політики і науки; встановлено провідні принципи організації нідерландської 
освіти. За результатами дослідження здійснено 13 публікацій обсягом 15,42 у.д.а.  

– к. філос. н., проф. С.В.Шейком (наукова тема: «Світоглядно-методологічні 
засади вищої освіти в Україні») видано (у співавторстві) навчальний посібник «Педагогічна 
культура вчителя» (К.: «Вища школа», 167 с.), у якому проведено аналіз сутності 
педагогічної культури сучасного вчителя і шляхів її формування, зокрема  культури 
педагогічного спілкування і мовної культури вчителя, педагогічної етики і моральних 
вимог до професії вчителя та керівника закладу освіти, педагогічного такту і майстерності, 
розглянуто суспільне значення педагогічної культури. За результатами дослідження всього 
здійснено 3 публікації загальним обсягом 13,4 у.д.а.  

– к. екон. н., доц. В.П.Геталом (наукова тема: «Соціально-економічні аспекти 
розвитку економіки в умовах глобалізації») встановлено тенденції розвитку педагогічної 
праці у суспільстві, орієнтованому на економіку знань у контексті інноваційного розвитку 
держави. За результатами дослідження здійснено 1 публікацію обсягом 0,3 у.д.а.  

– в. о. доц. Г.О.Сиротенком (наукова тема: «Науково-методичний супровід 
процесу впровадження інновацій у навчально-виховний процес») розроблено технологію 
планування розвитку школи як фактора забезпечення інноваційного розвитку ЗНЗ, 
організації навчально-виховного процесу на принципах «школи майбутнього». За 
результатами дослідження здійснено 5 публікацій обсягом 4,7 у.д.а.  

– к. екон. н., д.пед.н., проф. Л.І.Нічуговською (наукова тема: «Розробка 
моніторингу щодо оцінки рівня соціекономічної культури слухачів в системі підвищення 
кваліфікації») проведено аналіз основних складових конкурентоспроможності випускників 
ВНЗ; визначено шляхи удосконалення організації процесу оволодіння професійно-
орієнтованими дисциплінами у безперервній освіті. За результатами дослідження здійснено 
2 публікації обсягом 2,7 у.д.а.  

– к. пед. н., в. о. доц. Л.В.Литвинюк (наукова тема: «Педагогічне стимулювання 
професійного зростання вчителів засобами проектної діяльності») розкрито сутність 
проектного підходу до управління науково-методичною роботою загальноосвітнього 
навчального закладу; сформульовано принципи проектування, на основі анкетування 
вчителів визначено найбільш ефективні форми науково-методичної роботи для розвитку 
компонентів професійного зростання педагогів, розроблений алгоритм управління науково-
методичною роботою школи. За результатами дослідження здійснено  3 публікації обсягом 
0,9 у.д.а.  
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– в. о. доц. Т.О.Бондар (наукова тема: «Категорія «благо» в процесі еволюції 
соціальних утопій») захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 
к.філос.н., у якому проведено комплексний аналіз утопіологічного й агатологічного 
дискурсів, здійснено цілісну реконструкцію «блага» як соціально-філософської категорії, 
встановлено її імплікації для сучасних освітніх практик. За результатами дослідження 
здійснено 2 публікації обсягом 1,9 у.д.а. з теми.   

Відповідно до цього, протягом року було здійснено 32 публікації обсягом 41,07 
у.д.а. 

Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО 
(див. С. 121). У 2010 році кафедрою було підготовлено 6 відзивів на автореферати 
дисертацій та 6 рецензії на навчально-методичні посібники та монографії. Викладачі 
кафедри взяли участь і виступили з доповідями на 16 Міжнародних і 8 Всеукраїнських 
науково-практичних конференціях. Матеріали конференцій опубліковані у збірниках 
наукових праць. 

II. Навчально-методична робота 
Із метою поліпшення і оптимізації навчального процесу на курсах ПОІППО та 

відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 
02.09.2009 №1.4/18-3418 щодо внесення до програми курсів додаткової теми міжетнічних 
відносин та полікультурності в освіті, кафедрою філософії і економіки освіти було 
оновлено модульний варіант навчальної програми «Філософія освіти та інформаційні 
технології», доповнено його лекцією «Комунікації, полікультурність в освіті та міжетнічні 
відносини в суспільстві». Метою лекції є не лише розкриття феноменів «комунікація», 
«комунікативна культура» в освітньому дискурсі, а й стимулювання вчителів до 
підвищення рівня власної комунікативної культури та активізації діяльності щодо 
формування комунікативної культури учнів.  

Укладено електронний посібник з модуля «Філософія освіти та інформаційні 
технології» для слухачів дистанційної форми навчання. 

 

III. Упровадження і використання наукових досліджень у практиці 
Особливе значення у спектрі організаційно-методичної діяльності кафедри у 2010 

році зайняла проблема планування інноваційного розвитку сучасного навчального закладу. 
Із метою стимулювання продуктивних змін в освіті регіону, а також на продовження і 
реалізацію ідей українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх 
реформ в Україні» (2007-2009 рр.) кафедрою спільно з центром педагогічних інновацій та 
інформації було проведено обласний семінар для директорів інноваційних навчальних 
закладів області з теми: «Філософія школи майбутнього» (м. Комсомольськ, 25 
березня 2010 р.), на якому було обговорено питання  планування діяльності і 
модернізації сучасної української школи та існуючі проблеми наближення її до 
нових вимог і стандартів. Результатом роботи семінару стала розробка методичних 
матеріалів з планування діяльності навчального закладу та рекомендації, спрямовані 
на оптимізацію та прояснення «програми дій» директора у формуванні моделі 
«школи майбутнього». 

Проблеми оптимізації навчального процесу були розглянуті також на 
обласному форумі вчителів-апробаторів підручників «Удосконалення шкільних 
підручників: практика, філософія і економіка освіти», що проводився 21 жовтня 2010 
р. на базі ПОІППО. Підсумком роботи форуму стало прийняття резолюції, яка 
визначила шляхи покращення якості підручників: налагодження експертизи їх якості, 
навчання авторів, експертів, активне залучення учителів-практиків до написання 
підручників та їх критичної апробації, аналіз досвіду зарубіжних авторів та 
видавництв, матеріальне стимулювання авторів тощо.   

Квінтесенцією отриманого досвіду, а також підсумком трьохрічної діяльності 
на базі інституту проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» став вихід 
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видання «Школа успіху» (Київ-Утрехт, 2010, 63 с.), в якому було презентовано діяльність 
полтавської громадської платформи (неформального об’єднання освітян області для 
проведення діалогу з основних питань реформування освіти). ПГП три роки працювала над 
пошуком вирішення актуальних освітніх проблем (оптимізації й модернізації процесу 
підручникотворення, шляхів наближення школи до ідеалу «школи майбутнього», 
ефективного планування діяльності навчального закладу й ін.), та визначено перспективи 
розвитку ідей проекту і здобутого досвіду в  області та за її межами. 

IV. Перспективи роботи на 2011 рік 
У наступному році кафедра зосередить увагу на виконанні таких завдань: 
1. Дослідження наукової теми «Філософія і економіка освіти в європейському 

контексті: моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітньої практики» як загальної 
проблеми кафедри, а також проведення пов’язаних із нею розвідок у межах робочого часу 
викладачів («Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному 
суспільстві», «Розробка моніторингу рівня соціоекономічної культури слухачів у системі 
підвищення кваліфікації», «Проблеми філософії політичної освіти», «Система 
функціонування економіки знань як джерело формування інноваційної складової 
пріоритетних чинників розвитку держави», «Науково-методичний супровід процесу 
впровадження інновацій у навчально-виховний процес», «Моделі взаємозв’язку наукових 
досліджень і освітньої практики», «Розвиток комунікативних практик в сучасному 
освітньому просторі»).  

2. Модернізація програми та навчально-тематичного плану підвищення 
кваліфікації учителів за спецкурсом “Філософія освіти та інформаційні технології” на 
основі впровадження європейської системи трансферу та накопичення кредитів. 

3. Координування діяльності кафедри відповідно до «Мегаплану інноваційної 
діяльності» (по освітній системі області) та експерименту по модернізації і поліпшенню 
якості роботи ПОІППО. 

4. Видання посібників: «Формування лідерської компетентності учителя та учня 
для життя в інноваційному суспільстві» (лютий, 15 у.д.а., 1000 прим.) та «Філософія освіти: 
навчальний посібник» (жовтень, 15 у.д.а., 1000 прим.).  

5. Підготовка та проведення: 
– Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Філософія освіти та 

педагогічна практика (25-26.10.2011 р.) 
– обласних семінарів: «Формування лідерської компетентності в інноваційному 

суспільстві: практика і експеримент» (24 березня 2010 р., 1 день, 60 осіб);  та «Навчання в 
школі і економіка освіти» (27 квітня 2010 р., 1 день, 40 осіб). 

 

2.2.2. Кафедра  менеджменту освіти (Гавриш Р.Л.) 
 
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, розробці та 
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.); 

- Суб’єктивна теорія компетентності (Гавриш Р.Л.);  
-  Управління розвитком шкільної організації (Водолазська Т.В.); 
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- Компетентність керівника в організації науково-методичної роботи в школі 
(Павленко В.І.); 

- Впровадження управлінських технологій керівниками навчальних закладів (Резніченко 
З.В.). 

Найважливішим досягненням кафедри менеджменту освіти стала реалізація програми 
розвитку громадсько активних шкіл ( ГАШ – це навчальний заклад нового типу, який 
велику увагу приділяє налагодженню партнерських стосунків між школою і громадою, 
соціальним та оздоровчим послугам, розвитком волонтерського руху та зміцненню 
родини), підсумком якої є розширення обласної мережі громадсько активних шкіл, 
об’єднаних у всеукраїнську і міжнародну мережі. 

 
ІІ. Науково-методична робота 

Результатом науково-методичної роботи КМО є:  
- упровадження технології самооцінювання в Дібрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Миргородського району та ЗОШ І-ІІІ ст. №18 м. Полтави у рамках Міжнародного проекту 
«Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активних шкіл» з метою визначення 
досягнень, з’ясування можливостей та окреслення перспектив на майбутнє; 

- написання плану дій на 2010 рік в Дібрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського 
району та ЗОШ І-ІІІ ст. №18 м. Полтави; 

- підготовка спеціального випуску (№ 21/22) часопису «Освіта Полтавщини», який 
включає матеріали апробації моделі ГАШ на базі пілотних шкіл Полтавщини, результати 
проведення тренінгів, семінарів, науково-практичних конференцій, який являє собою 
наукове обґрунтування та методику створення і розвитку громадсько активної школи для 
всіх зацікавлених у запровадженні інноваційної моделі освітнього закладу. 

 
ІІІ. Організаційна робота 

Організовано та проведено Всеукраїнських та обласних семінарів – 2, тренінгів – 4, 
ПДС – 3, круглих столів – 2, майстер-класів – 1, науково-практичних конференцій – 1, 
зокрема: 

- обласну науково-практичну конференцію «Українська модель ГАШ» (27.10.2010 р. 
на базі Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району ) з обміну досвідом роботи 
шкіл як осередків розвитку громади; 

- Всеукраїнський семінар «Емоційний інтелект та сучасна школа» (28-30.11.2010 р.). 
Кафедра менеджменту освіти брала участь у реалізації двох міжнародних проектів. У 

рамках україно-нідерландського проекту «Використання інноваційних освітніх технологій 
для підготовки педагогів навчальних закладів», з метою інтегрування найкращих 
європейських практик навчання освітян та зміцнення існуючої системи підготовки 
педагогічних кадрів відбулися майстер клас «Менеджмент керівників освітніх закладів» та 
круглий стіл «Інновації в освіті: як досягти європейського рівня якості освітніх послуг?». У 
рамках україно-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив» опанована 100-годинна 
навчальна програма з професійної підготовки освітян, здатних діяти в умовах інноваційно-
інформаційного європейського простору.  Було проведено семінар-тренінг «Лідери 
підтримки освітніх ініціатив» на базі Закарпатського ОІППО, метою якого стала підготовка 
25 лідерів, компетентних впроваджувати зміни в школах регіону. 

Загальна кількість праць, опублікованих за звітний період: 
  посібники – 2 (1,8 у.д.а.); 
  часописи – 2 (8,3 у.д.а.); 
  статті – 23, з них ВАК – 4  (13,5 у.д.а.); 
  матеріали ПДС – 1 (2,0 у.д.а.). 
Всього – 29 (25,6 у.д.а.) 
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2.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Білик Н.І.) 
 
Пріоритетною проблемою науково-дослідницької роботи кафедри педагогічної 

майстерності протягом 2010 стала тема «Удосконалення педагогічної майстерності в 
умовах особистісно зорієнтованої освіти». У контексті загальної наукової проблеми 
інституту «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах 
трансформації українського суспільства» проаналізовано теоретико-методологічні засади 
проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
Визначено сутність понять «освітня система», «регіональна освітня система», «проектування 
регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (Білик Н.І.). 

З метою формування перспективного бачення процесу розвитку освіти дорослих у 
системі післядипломної педагогічної освіти 17-18 листопада проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Актуальні тенденції освіти дорослих у сучасному вимірі». 
Представлено матеріали 114 осіб, у тому числі закордонних  учасників − 15 осіб (Польща,  
Угорщина, Вірменія, Молдова,  Росія, Сполучені Штати Америки, Австралійський Союз, 
Данія). У результаті актуалізації проблеми навчання дорослих у чинній системі розглянуто 
шляхи перспективного формування процесу розвитку освіти дорослих, розвитку 
професіоналізму андрагогів-викладачів і методистів системи післядипломної педагогічної 
освіти.  

Теоретично обґрунтовано засади використання інтерактивних методів навчання у 
системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  досліджено особливості 
організації підвищення кваліфікації кадрів без відриву від виробництва. У практику 
проведення занять із слухачами курсів ПК упроваджено практико-орієнтовані підходи, що 
сприяють підвищенню рівня інтегральної компетентності особистості педагогічного 
працівника, підвищенню якості самоосвітньої діяльності педагогічних працівників 
(Курмишева Н.І.).   

Теоретично обгрунтовано засади проектування системи інтенсивного навчання для 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (Стрельніков В.Ю.).  

У рамках дослідження проблеми «Психологія багатовимірної особистості: теорія і 
практика» розроблено опитувальник реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу – 
для психодіагностики і корекції стилю життя людини;  методика багатовимірного аналізу 
досягнень учня – для вибору справи життя (Моргун В. Ф.).  

Досліджено вплив навчального середовища на формування цілісності знань учнів 
профільної школи при вивченні предметів природничого курсу. Розроблено структуру 
кабінету природознавства (Ільченко О. Г.).   

Розглянуто поняття «комунікативні компетенції» як здатність вчителя реалізувати 
педагогічне спілкування не лише у когнітивному, але і у поведінковому аспекті. Проведено 
пілотажне емпіричне дослідження взаємодії та взаєморозуміння у процесі комунікативної 
діяльності педагога, аналіз та інтерпретація його результатів, окреслення основних шляхів 
розвитку та саморозвитку професійних якостей, необхідних для ефективної педагогічної 
комунікації (Калюжна Ю.І.).  

Встановлено, що до переліку основних принципів розвитку соціально-психологічної 
компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації можна віднести: 1) використання 
принципу проблемності навчання як характеристики подавання матеріалу, за якої знання 
передаються не у вигляді готового підсумку, рецепта; 2) матеріал має бути спрямований на 
вирішення життєвих (професійних) проблем дорослої людини; 3) проблема має виходити за 
межі конкретної певної галузі у більш широкі сфери науки, суспільного життя; 4) необ-
хідна опора на власний досвід і світосприйняття учасників навчального процесу. У 
практику проведення занять із слухачами курсів ПК упроваджено практико-орієнтовані 
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підходи, що сприяють підвищенню рівня соціально-психологічної компетентності 
особистості, ефективності педагогічного спілкування (Новак О.О.).  

Лаборант кафедри педагогічної майстерності П’ятаха Н.А. вступила до аспірантури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 Протягом року кафедрою проведено: 
− обласний семінар «Народні ремесла в родині» (30 вересня, Державна 

спеціалізована художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні»); 
− обласний семінар «Стан і перспективи впровадження програми «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу 
життя» у Полтавській області» (27 жовтня, Машівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів); 

− Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції освіти дорослих 
у сучасному вимірі» (17-18 листопада, ПОІППО); 

− обласний семінар учасників Школи педагогічної майстерності           Ш. 
Амонашвілі  "Гумінізація і розвиток духовності сучасної школи" (18 грудня, ПОІППО, 
музей ім. В. Г. Короленка). Особливістю цього заходу стала  презентація учасниками 
власного досвіду із даної проблеми, елементів  відкритих уроків з гуманної педагогіки  
«Реалізація емоційних методів за Ш. Амонашвілі». На базі музею-садиби В.Г. Короленка 
проведено музейний урок «Гуманна педагогіка Володимира Короленка». 

У співдружності кафедри педагогічної майстерності з кафедрами педагогіки та 
психології Запорізького, Сумського обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» проведено всеукраїнські та 
міжнародні науково-практичні конференції і семінари: «Науково-методичне забезпечення 
розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів 
сільських регіонів»; «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика»; 
«Науково-методичні умови організації маркетингової діяльності інститутів післядипломної 
педагогічної освіти». 

Результати наукової та науково-дослідної роботи знайшли своє відображення у 2 
посібниках (16 д.а.), 17 публікаціях у фахових виданнях (10,34 ум.д.а.), 2 складових 
частинах текстів книг (1,3 ум.д.а), 2 тезах конференцій (0,3 ум.д.а.). 

З метою вдосконалення педагогічної майстерності шляхом розвитку емоційного 
інтелекту вчителя розроблено навчально-методичне забезпечення: 

а) 5 навчальних міні-модулів для різних категорій слухачів курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників; 

б) презентації до лекційно-практичних занять на електронних носіях: «Емоційний 
інтелект»; «Організація роботи колективу над педагогічною проблемою»; 
«Самопроектування образу педагога»; «Роль педагогічного журналу у підвищенні 
наукового потенціалу вчителя»; 

в) тести по загальній культурі для 5 номінацій учителів для обласного конкурсу 
“Учитель року – 2010” - завдання для ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
педагогіки (учні 11 класу). 

У співробітництві кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти   ім. М.В. Остроградського з кафедрами 
Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка та Сумського 
інституту післядипломної педагогічної освіти і Харківською академією неперервної освіти 
та ДВНЗ «Університет менеджмент освіти» НАПН України підготовлено та видано 10 
номерів Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж 
сучасного педагога»  (гол. ред. Білик Н.І.), (що становить 86, 2 ум.-друк. арк. – 263 автори, 
223 матеріали,) за темами: 

№1 – «Нові підходи до післядипломної педагогічної освіти» (до 70-річчя ПОІППО); 
№2 – «Стратегія розвитку освіти»; 
№3 – «Формування вищої європейської освіти в Україні»; 
№4 – «Технологічна освіта в умовах профільного навчання»; 
№5 – «Управління освітніми інноваціями»; 
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№№ 6-7 – «Розвиток системи дошкільної освіти»; 
№ 8 – «Художня культура України»; 
№ 9 – «Напрями наукової діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; 
№ 10 – «Актуальні тенденції розвитку освіти дорослих». 
 
Здійснювалося наукове керівництво (Білик Н. І.):  
– обласною спеціальною дослідницькою групою «Школа-родина» (проведено 

обласний семінар «Народні ремесла в родині» – 30 вересня);  
– обласною Школою педагогічної майстерності Ш. Амонашвілі (планується 

проведення обласного семінару «Гуманізація і розвиток духовності сучасної школи»; 
– Кременчуцьким ліцеєм № 4 (проведено конференцію 27 травня);  
– Хорольською гімназією-родиною (презентація роботи в журналі «Імідж 

сучасного педагога», листопад 2010).  
Проведено проблемні курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагога» 

для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Хорольського  агропромислового 
коледжу Полтавської державної аграрної академії (16−24 січня); Полтавського політехнічного 
коледжу НТУ «Харківський політехнічний інститут» (06−24 грудня). 

Співробітниками кафедри протягом року проводилось наукове консультування з 
проблем сучасних педтехнологій, педмайстерності, активних методів навчання, 
рецензування та редагування матеріалів журналу «Імідж сучасного педагога» та 
«Постметодика», авторефератів пошукувачів на звання кандидата педагогічних наук.   

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, розробки та впровадження 
засобів підвищення емоційного інтелекту учасників навчально-виховного процесу. 
 

2.2.4. Кафедра методики  змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
 
І. Науково-дослідна і науково-методична робота 
Виходячи із цільових завдань науково-дослідна робота викладачів кафедри 

методики змісту освіти зосереджена над дослідженням проблеми «Формування ключових 
життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах області», яка передбачає розробку цілісної концепції моделей сучасних 
компетентностей педагогічного працівника. 

Основні здобутки викладачів кафедри у розробці науково-дослідних тем, 
затверджених Вченою радою ПОІППО (протокол №6 від 20.12.2007р.) та планом роботи 
ПОІППО на 2010р., полягають у наступному: 

1. Пашко Л.Ф. – визначені сутність, структурні  елементи та критерії 
сформованості життєвих компетентностей, проаналізований рівень готовності вчителів до 
роботи у профільних класах та стан впровадження профільного навчання в ЗНЗ області у 
2010-2011 н.р. Розкриті сучасні проблеми компетентнісно орієнтованого профільного 
навчання. 

2. Степаненко М.І. – написана монографія «Літературний простір 
«Щоденників» Олеся Гончара», яка сприятиме розвитку професійної компетентності 
вчителя словесника. Розкриті погляди Олеся Гончара на літературний процес, на роль та 
місце письменників у розвитку літератури. Досліджені аспекти цінності творчості 
письменників, їх взаємовідносини та погляди на суспільні явища. 

3. Коваленко О.П. – досліджена творчість письменників Полтавщини. 
Проектується Програма з літературного краєзнавства. 

4. Гелеверя Р.О. – розроблені лінгводидактичні засади формування компетенцій 
школярів, проектується модель професійної компетентності вчителя словесника. 
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5. Ільченко В.Р. – встановлена ефективність цілісної предметно-інтегративної 
моделі природничо-наукової освіти в профільній школі. Опубліковане науково-
публіцистичне видання «Реформування змісту освіти як національна проблема. 
Педтехнологія «Довкілля» 15-річний досвід виконання стратегічних завдань реформування 
змісту освіти». Розробляється підручник «Природознавство-10». 

6. Гуз К.Ж. – розроблений зміст предметно-інтегративної методичної системи 
та методичної системи об’єднання компонентів в інтегрованому предметі. 

Ведуться дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. Теми 
досліджень затверджено координаційною радою ВАК: 

1. Чирка В.В. – розроблена модель педагогічної технології «Урок літератури в 
біоадекватній технології» та ведеться її апробація. 

2. Корягіна Н.В. – експериментально досліджується рівень комплексних 
дослідницьких умінь майбутніх учителів, розроблена модель формування готовності 
учителя до проведення експериментальних досліджень з галузі природознавства, готується 
методичний посібник «Методика і техніка експерименту з природознавства». 

Здійснювалось керівництво спеціальними дослідницькими групами, які вивчають 
проблеми впровадження інноваційних технологій у різні освітні галузі; проведені засідання 
СДГ; вироблені рекомендації; узагальнений досвід роботи (Пашко Л.Ф, Коваленко О.П., 
Гелеверя Р.О., Чирка В.В., Степаненко М.І., Гуз Г.Ж., Ільченко В.Р., Міщенко І.О.). 

Підготовлені до друку Наукові записки ПОІППО. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у 
профільній школі» / [Уклад. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко]. 

Розроблений та впроваджується у навчальний процес «Робочий зошит з біології для 
9-го класу / Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна, Н. М. Васюкова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 
102 с.» 

Відповідно до наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів написано 55 
публікацій, загальний обсяг яких складає 80,7 у.д.а. 

У 2010 році підготовлено 4 відгуки на автореферати дисертацій та 3 рецензії. 
Результати наукової-дослідницької роботи висвітлювались на 6 Міжнародних, 9 
Всеукраїнських конференціях та 8 обласних семінарах. 

 
ІІ. Навчально-методична робота 
Відповідно до рекомендацій МОН України здійснювалось коригування навчально-

тематичних планів. Оновлені та доповнені матеріали лекцій. Розроблені методичні 
матеріали до семінарських та практичних занять: новітні підходи до викладання історії та 
правознавства; робота з історичними джерелами; орієнтовні завдання для зовнішнього 
тестування (розділ «Стилістика»); «Стилістика української мови в коментарях і таблицях»; 
робота з фаховими матеріалами; педтехнологія «Довкілля» у початковій, основній та 
старшій школі. 

Розроблені навчальні плани і програми дистанційного навчання з різних освітніх 
галузей.  

Складені завдання для підсумкового контролю з методики викладання російської 
мови та бібліотечної справи та модулів: «Актуальні питання методики викладання 
української мови і літератури», «Актуальні питання методики викладання історії та 
правознавства».  

Забезпечується упровадження автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем 
«Марк», «Ірбіс» для шкільних бібліотек області. 

Укладено перелік програм факультативів, спеціальних курсів та гуртків з української 
мови та літератури, зарубіжної (світової) літератури (Коваленко О.П., Чирка В.В.). 

 
ІІІ. Організаційно – методична робота. 
Викладачами кафедри спільно з науково-методичним центром лабораторії інтеграції 

змісту шкільної освіти НАПН України у 2010 році проведена Міжнародна науково-
практична конференція «Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у 
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профільній школі», на якій обговорювались основні проблеми інноваційної підготовки 
вчителя, а також висвітлювались концептуальні підходи до інтегрованого навчання, 
особливості навчання у профільних класах ЗНЗ як в України, так і за кордоном, 
перспективи профільного навчання та можливості розв’язання проблем профільної школи 
завдяки інтегрованим курсам. Результатом роботи 136 учасників конференції (науковці, 
директори ПТНЗ, директори ЗНЗ, методисти) є розробка методичних рекомендацій з 
розгляду можливостей: переходу в профільній школі на інтегровані базові предмети з усіх 
галузей; перегляду тестів ЗНО в напрямі відходу від фактологічності знань до виявлення 
наявності в учнів цілісності знань за галузевим принципом та відповідних 
компетентностей; складання учнями екзаменів за галузевим принципом; впровадження в 1-
6 класах цілісного курсу «Довкілля». 

Проблеми профільного навчання були розглянуті на обласному науково-
практичному семінарі «Формування ключових життєвих компетентностей учнів у процесі 
профільного навчання», проведеного 5 листопада 2010 року на базі Божківського НВК 
Полтавського району. Підсумком роботи є методичні рекомендації щодо надання науково-
методичного консультування з проблеми семінару. 

Проблеми удосконалення програм з російської мови та формування компетентнісної 
особистості в процесі їх реалізації обговорювались на Всеукраїнському круглому столі 
«Шляхи удосконалення навчальних програм з російської мови для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською та російською мовами» (30-31 березня 2010р.). 

Спільно з методистами відділу гуманітарних дисциплін проведено 7 обласних 
семінарів. 

 
ІV. Перспективи роботи на 2011 рік 
Наукова робота кафедри методики змісту освіти у 2011 році спрямовується на 

розробку цілісної концепції моделей сучасних компетентностей педагогічного працівника в 
межах наукової теми кафедри «Формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання в ЗНЗ області» та у співробітництві з творчими групами, 
створеними відповідно проекту наказу ПОІППО. Наукові дослідження викладачів 
зосереджуються на темах: «Підготовка вчителя до формування ключових життєвих 
компетентностей учнів загальноосвітньої школи», «Теоретико-методичні засади навчання 
природознавству в основній та старшій школі», «Методичні моделі вивчення 
природознавства у профільній школі», «Формування ключових життєвих компетентностей 
учнів у процесі вивчення літературного краєзнавства як складової освітньої галузі «Мови 
та літератури», «Формування готовності вчителя до інноваційної діяльності в умовах 
профільного навчання», «Реалізація компетентнісного підходу на уроках словесності».  

Продовжуються дослідження на здобуття ступеня к.п.н. «Підготовка майбутніх 
вчителів до проведення експериментальних досліджень з галузі природознавства»(Корягіна 
Н.В.), «Роль слова в процесі гармонізації духовного розвитку учителів словесності в 
системі післядипломної педагогічної освіти»(Чирка В.В.). 

Результати досліджень заплановано оприлюднити у вигляді Наукових записок 
ПОІППО: «Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника», «Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Концепції та методичні моделі вивчення 
змісту освітніх галузей у профільній школі». 
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2.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи  
(Муліка К.М.) 

 
Здійснено моніторинг кадрового забезпечення навчальних закладів області фахівцями 

психологічної служби.  Незважаючи на збільшення кількості ставок працівників 
психологічної служби області на 47 одиниць,  забезпеченість  погіршилась на 5,5 % (46,5 
проти 52 відсотків). Така ситуація пов’язана із уведенням в дію нових нормативів 
чисельності практичних психологів і соціальних педагогів (наказ МОН України від 
02.07.2009 року № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу 
системи освіти України») відповідно до яких ставки працівників психологічної служби 
передбачені в усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (таблиця 1, 
діаграма 1).  
 
Таблиця 1. Дані про забезпеченість навчальних закладів області ставками 
працівників психологічної служби системи освіти  
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Додатково* 

2009-2010 356 164 520 705 411 1116 597 46,5 23 
2008-2009 334 139 473 554 538 908 463 52 34 
2007-2008 310 89 399 554 315 869 470 43 41 
2006-2007 275 49 323 620 387 1007 684 32 23 

 
Додатково* – ставки фахівців психологічної служби відкриті за рахунок коштів місцевого 
бюджету  

 
 Діаграма 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здійснений моніторинг охоплення факультативами, гуртками з психології учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області; методичного забезпечення 
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(передплати фахових видань) працівників психологічної служби. У закладах освіти області 
діють: 

122 гуртки з психології (охоплено 2092 учнів, що складає 1,5 % від загальної кількості 
учнів ЗНЗ області);  

131 факультатив з психології (2092 учнів, що складає 2 % від загальної кількості учнів 
ЗНЗ області). 

 
Інформація про передплату фахових видань для методичного забезпечення 

фахівців психологічної служби у 2009-2010 навчальному році 
Полтавської області 

 
Передплатник 

Район (місто), навчальні 
заклади  

НМЦ, 
РМК, 
ММК, 
ВО 

Навч. 
заклад 

Фахівець 
психол. 
служби 

Всього 
видань 

К-сть 
працівників 
психол. 
служби 

Райони (міста) 112 156 335 606 683 
Заклади інтернатного типу - 53 1 54 32 
ПТНЗ - 15 3 18 21 
ВНЗ I-II р.а - 9 4 13 15   

 
Матеріали за результатами проведених моніторингів розглянуті на колегії ГУОН 

(січень, 2010) та секційному засідання у рамках обласної конференції «Про підсумки 
розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2009-2010 та  основні 
завдання на 2010-2011 навчальний рік» (серпень, 2010). 

Працівники центру зосередили увагу на вивченні досвіду впровадження технології 
«Відновні практики в школі. Створення шкільної служби порозуміння».   Зокрема, за 
результатами проведеної роботи підготована стаття до журналу Пост методика «Шкільні 
служби порозуміння як шлях до підвищення психологічної культури  в учнівському 
середовищі» (К.М. Муліка), у якій   обґрунтована доцільність та можливість упровадження 
відновного підходу в умовах української школи для вирішення конфліктів та профілактики 
підліткової злочинності.  

Проведена робота по створенню єдиного інформаційного простору працівників 
психологічної служби різних галузей. Зокрема, проведений спільний семінар ГУОН, 
центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО, Державного департаменту 
України з питань виконання покарань в Полтавській області «Психолого-педагогічна 

взаємодія вчителів та персоналу установ у 
вихованні підлітків з девіантною 
поведінкою, а також тих, які потрапили в 
екстремальні ситуації». За результатами 
семінару розроблені курси підвищення 
кваліфікації з проблеми «Соціально-
психологічні аспекти алкоголізації та 
наркотичної залежності». Курси з проблеми 
відбудуться у лютому 2011 року, у роботі 
планують взяти участь практичні психологи 
медичних установ, Державного 
департаменту України з питань виконання 
покарань в Полтавській області.  

Відповідно до Положення про 
експертизу психологічного та 
соціологічного інструментарію в системі 
освіти України (наказ МОН України від 
20.04.2004 р. № 330, наказ ГУОН 

Практичні психологи на майстер-класі Жданюк Л.О. 
«Формування життєвих навичок у випускників шкіл-

інтернатів» Зліва-направо: Циганенко О.М., Дегтяр Л.П., 
Сухиніна Н.В., Песиголовець В.С. 
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Полтавської облдержадміністрації від 09.11.2006 р. № 694) здійснено моніторинг 
експертної діяльності. Його результати свідчать, що у 2010 р. вцілому по області позитивну 
експертну оцінку отримали 83 програми різних типів (66 корекційно-розвивальних і 
тренінгових програм, 5 навчальних програм з психології, 7 просвітницьких програм) та 6 
методичних посібників, які розроблені фахівцями психологічної служби. Над створенням 
програм та методичних посібників працюють фахівці психологічної служби у 
загальноосвітніх навчальних закладах (81 програма), професійно-технічних навчальних 
закладах (4 програми) та вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. (5 програм). 

За результатами моніторингу укладено анотований каталог корекційно-розвивальних, 
просвітницьких, навчальних програм фахівців психологічної служби системи освіти 
Полтавської області. 

Вивчений досвід упровадження проектів «Формування навичок самостійного життя 
вихованців шкіл-інтернатів» та «Репродуктивне здоров’я нації    За результатами роботи 
відбувся обласний семінар-практикум: «Методичний супровід діяльності практичних 
психологів у закладах інтернатного типу, ВНЗ I-II р.а., ПТНЗ» (50 учасників). 

 
 

2.2.6. Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти  
(Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.) 

 
І. Науково-дослідна робота. 
Протягом 2010 року співробітниками НМЦІЗО продовжено педагогічне дослідження з 

теми «Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання природознавства у профільній 
школі (рівень стандарту)» (номер державної реєстрації 0108U000443).  

Науково-дослідна робота проводилася відповідно до технічного завдання за такими 
підтемами: «Методологічні основи формування структури та змісту підручника 
«Природознавство-10» для профільної школи (рівень стандарту)»; «Концепції та моделі 
цілісної природничонаукової освіти в профільній школі (рівень стандарту) та їх 
експериментальна перевірка»; «Навчальне середовище цілісної природничонаукової освіти 
учнів профільної школи (рівень стандарту)», «Структура та зміст біологічної компоненти 
підручника «Природознавство-10» та методика викладання інтегрованого курсу 
«Природознавство» у 10 класі (біологічна частина)»; «Структура та зміст хімічної 
компоненти підмодуля «Металічні елементи та їх роль у природі» підручника 
«Природознавство-10»; «Структура та зміст хімічної компоненти підручника 
«Природознавство-10» (підмодуль «Неметалічні елементи та їх роль у природі»); 
«Методичний апарат підручника «Природознавство-10», спрямований на застосування 
комп’ютера з метою моделювання структурно-логічних схем, явищ природи»; «Педагогічні 
основи використання літературних творів у підручнику «Природознавство» (10 кл.)». 

Експериментальна робота 
За звітний період підготовлено розроблені рукописи до експериментальної перевірки 

навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання відповідно до тематики НДР, 
зокрема зміст модулів підручника  «Природознавство-10» та методичного посібника 
«Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі». 

Тема експериментальної роботи: перевірити ефективність теоретико-методичних 
засад інтегрованого навчання природознавства у профільній школі (рівень стандарту). 

Мета експериментальної роботи: перевірити експериментально доцільність 
розробленого змісту підручника «Природознавство-10»; структури та змісту методичного 
посібника «Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі». 

Відповідно до мети експериментальної роботи поставлені наступні завдання:  
– підготувати експериментальні матеріали (рукописи параграфів підручника 

«Природознавство-10», тестові завдання для узагальнення та тематичної самоперевірки 
знань до кожного модуля підручника, структурно-логічні схеми до тем і розділів) до 
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предметно-інтегративної та модульно-залікової моделей цілісної природничонаукової 
освіти; 

– ознайомити вчителів природничих предметів експериментальних класів шкіл-
лабораторій зі змістом підручника «Природознавство-10» та методичного посібника 
«Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі»; 

– перевірити зміст текстових і дидактичних матеріалів предметно-інтегративної 
моделі природничонаукової освіти та підручника «Природознавство-10» під час 
експерименту; 

– дослідити доступність та ефективність змісту модулів підручника 
«Природознавство-10»; 

– проаналізувати відгуки вчителів, висловлені відносно змісту підручника 
«Природознавство-10» і методичного посібника «Концепції та методичні моделі 
природознавства у профільній школі». 

У ході підготовчого етапу експерименту визначено стан готовності учителів-
предметників до апробації підручника «Природознавство-10» у профільній школі, 
ознайомлено їх з розробленою методикою викладання модулів (природничого, 
природничо-фізичного, природничо-хімічного, природничо-біологічного) природо-
знавства у 10 класі. 

Предметом дослідження були: зміст навчального матеріалу модулів підручника 
«Природознавство-10»; зміст четвертого розділу методичного посібника «Методологічні та 
методичні основи модульно-залікової системи вивчення  природознавства в 10 класі». 

Експериментальна робота проводилася з вересня 2009 року. 
Рівень експерименту: всеукраїнський. 
Кількість інновацій, що будуть відпрацьовуватися в ході експериментальної роботи, — 2. 
Експериментальні матеріали: 

1) зміст підручника «Природознавство-10»; 
2) зміст методичного посібника для вчителів «Концепції та методичні моделі 

природознавства у профільній школі». 
Для забезпечення експериментального етапу дослідження, провідною ідеєю якого є 

перевірка ефективності сутнісної інтеграції змісту природничонаукової освіти на основі 
загальних закономірностей природи з метою формування цілісності знань, високих рівнів 
розуміння їх учнями, природничонаукової картини світу і образу природи, підготовлено 
пакет експериментальних матеріалів: програми експериментальної роботи, рукописи 
розділів методичного посібника «Концепції та методичні моделі природознавства у 
профільній школі», параграфів підручника «Природознавство-10», завдання контрольних 
робіт, тестові завдання для узагальнення та тематичної самоперевірки знань, структурно-
логічні схеми до тем і розділів, анкети, окреслено питання для обговорення на 
настановчому семінарі учителів-ескпериментаторів. 

Напрями роботи наукових співробітників над основними завданнями дослідження 
протягом 2010 року:  

1. Розробка програм експериментальної роботи. 
2. Підготовка до апробації рукописів розроблених матеріалів (зміст модулів підручника 

«Природознавство-10» та розділів методичного посібника «Концепції та методичні моделі 
природознавства у профільній школі»). 

3. Підготовка та проведення настановчих семінарів учителів експериментальних 
шкіл, задіяних в апробації. 

4. Розроблення критеріїв, показників та рівнів для виявлення цілісності знань учнів, 
рівнів розуміння знань про природу під час вивчення їх в предметно-інтегративній системі. 

5. Експериментальна перевірка доступності та ефективності методичного апарату 
модулів підручника «Природознавство-10». 

6. Експериментальна перевірка доцільності та ефективності змісту розділів 
методичного посібника «Концепції та методичні моделі природознавства у профільній 
школі».   
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У процесі експериментального дослідження доведено ефективність теоретико-
методичних засад інтегрованого навчання — формування цілісності знань на основі 
сутнісної інтеграції елементів знань учнів про природу, застосування з цією метою загальних 
закономірностей природи, методів структурування та згортання інформації в процесі 
формування цілісності знань, природничої компетентності учнів; уроків у довкіллі (усі 
співробітники); експериментально доведена ефективність предметно-інтегративної системи 
вивчення природознавства (Гуз К.Ж.), ефективності психолого-педагогічних основ (Гуз 
К.Ж., Ковчин Н.А., Рибалко Л.М., Сігіда Т.В.), методичних моделей цілісної 
природничонаукової освіти (Гуз К.Ж.), доведена доцільність навчального середовища 
цілісної природничонаукової освіти, моделі кабінету природознавства, моделі екологічної 
стежки, екранних посібників (Ільченко О.Г.), проведена апробація методологічних та 
методичних основ модульно-залікової системи навчання (усі співробітники), виявлено 
методичні утруднення вчителів у проведенні інтегративних днів (Ільченко В.Р., 
Ляшенко А.Х., Рибалко Л.М.), уроків у довкіллі, тематичного оцінювання (Коваленко В.С., 
Нечипоренко В.М.), виявлені утруднення враховані в методичному посібнику. 

Найважливіші наукові досягнення НМЦІЗО за 2010 рік:  

1) розроблено дидактичну систему забезпечення інтегрованого навчання 
природознавства у старшій школі за двома моделями — предметно-інтегративною 
системою предметів природничого циклу та інтегрованим курсом природознавства для 10-
11 класів; 

2) розроблено критерії, показники та рівні виявлення ефективності засвоєння учнями 
10 класу змісту підручника «Природознавство-10», сформованості цілісності знань учнів 
про природу; 

3) експериментально перевірено доцільність та доступність учням 10 класу змісту і 
методичного апарату модулів підручника «Природознавство-10», методи і форми навчання 
в ньому, контроль і корекція цілісності знань учнів про природу, доцільність художнього 
виразу образу природи; 

4) доведено експериментально вплив предметно-інтегративної моделі  формування 
цілісності знань про природу на природовідповідність розвитку рівнів розуміння, рівнів 
інтелекту, інтересу учнів до засвоєння природничонаукової інформації, розвитку їхньої 
природничої компетентності;  

5) виявлена та обґрунтована теоретично на основі аналізу обладнання кабінетів 
природничих предметів структура кабінету природознавства у профільній школі;  

6) доведено доцільність розділу «Навчальне середовище цілісної природничонаукової 
освіти», можливість викладання курсу «Природознавство-10» вчителями-предметниками за 
програмою, адаптованою до чинних програм з біології, хімії, фізики для 10 класу (рівень 
стандарту); 

7) виявлено, проаналізовано та усунено методичні утруднення, з якими зустрілися 
вчителі під час викладання природознавства в класах з гуманітарним профілем навчання. 

Співробітниками НМЦІЗО підготовлено програми експериментальної роботи, пакети 
експериментальних матеріалів та описи результатів дослідження (4,2 д. а.); експериментально 
перевірено ефективність змісту і методичного апарату модулів (природничий, природничо-
фізичний, природничо-хімічний, природничо-біологічний) рукопису підручника 
«Природознавство»-10 (30 д. а.), варіант експериментально перевірених розділів методичного 
посібника «Концепції  та методичні моделі природознавства у профільній школі» (20 д. а.). 

Удосконалено зміст підручника «Природознавство-10». 
Подальшого розвитку набули концептуальні підходи до втілення цілісної 

природничонаукової освіти у профільній школі, методи і форми навчання природознавства. 
Упровадження і використання результатів наукових досліджень у практиці 
Протягом 2010 року педагогічну громадськість знайомили з результатами наукової 

роботи: навчальними та методичними розробками; концепцією цілісності змісту 
природничонаукової освіти в профільній школі; методичними основами організації 
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навчального середовища природничонаукової освіти учня профільної школи; змістом 
підручника «Природознавство-10» під час: 

– курсів підвищення кваліфікації для вчителів, що викладають природознавство, 
фізику, біологію, хімію в  загальноосвітній школі; 

– міжнародної науково-практичної конференції «Концепції та методичні моделі 
вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі»  (м. Полтава, 15 квітня 2010 р.); 

– міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та інновації 
менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів» (м. Полтава, 11-13 
березня 2010 р.); 

– міжнародної науково-практичної конференції «Культура здорового способу 
життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти» (м. Полтава, 25-27 
травня 2010 р.); 

– звітної наукової конференції Інституту педагогіки НАПН України «Зміст і 
технології шкільної освіти» (м. Київ, 2010 р.); 

– методичних об’єднань учителів-предметників природничого циклу у 
Полтавській та Дніпропетровській областях (м. Полтава, м. Дніпропетровськ, січень, 
травень 2010 р.). 

Результати наукових досліджень доповідалися співробітниками НМЦ на 
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах методистів, 
обговорювалися з учителями-експериментаторами, серпневих нарадах учителів 
Полтавської області, курсах перепідготовки учителів тощо. 

ІІ. Навчально-методична робота. 
Співробітниками НМЦІЗО вичитані всі лекції згідно плану кафедр методики  змісту 

освіти та педагогічної майстерності. 
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. Просвітницька робота. 
1. Проведена Міжнародна науково-практична конференція «Концепції та методичні 

моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі» (15 квітня). 
2. Участь співробітників НМЦ у конференціях ПОІППО, нарадах, семінарах. 
3. Участь у серпневих нарадах та методоб’єднаннях учителів природничого циклу у 

Полтавській, Дніпропетровській областях. 
4. Читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації учителів у Полтавському 

ОІППО. 
5. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (м. Київ, Інститут 

педагогіки НАПН України, березень 2010 р.). 
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2.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

КПМ-1 Теоретико-
методологічні 
засади 
проектування 
регіональних 
освітніх систем 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

Білик Н.І., 
к. п. н, доц.., 
завідувачка 
КПМ  
 

Гриньова 
М.В., 
професор, 
д. п.н, , декан 
природничого 
факультету 
ПНПУ  

ДД 2005-
2011 

Теоретично обґрунтовано 
засади проектування 
регіональних освітніх 
систем підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників 
 (3 публікації) 

КПМ-2 Психологічна 
культура вчителя 

Моргун В.Ф., 
к. псих. н, 
професор  
 

– РЧ 2010-
2012 

Встановлено,  що рівень 
розвитку емоційного 
інтелекту вчителя  пози-
тивно корелює із показ-
никами здоров’я і 
настроїв школярів, які 
роблять не випадкові, а 
психологічно 
обґрунтовані вибори: а) 
стилю життя (у будь 
якому віці та навчаль-
ному закладі); б) справи 
життя  

КПМ-3 Проектування 
системи 
інтенсивного 
навчання 
 

Стрельніков  
В.Ю., 
док. пед. н., 
професор  

– РЧ 2009 Теоретично обґрунтовано 
засади проектування 
системи інтенсивного 
навчання для підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. 
Досліджено особливості 
організації підвищення 
кваліфікації кадрів без 
відриву від виробництва 

КПМ-4 Психологічні 
умови розвитку 
соціально-
психологічної 
компетентності 
особистості 

Новак О.О., 
в.о. доцента  

– РЧ 2009-
2010 

Визначено, що упровад-
ження у практику прове-
дення занять із слухачами 
курсів ПК інтерактивних 
методів навчання 
(“Правила роботи”, метод 
“Аналіз ситуацій”, рольова 
гра), сприяють 
підвищенню рівня 
соціально-психологічної 
компетентності 
особистості, ефективності 
педагогічного спілкування 

КПМ-5 Соціально-
педагогічні 
передумови 
формування і 
розвитку інтересу 
учнів до навчання 

Курмишева 
Н.І., к. п. н., 
в. о. доцент  

– РЧ 2010 
– 
2011 

Теоретично обґрунтовано 
засади використання 
інтерактивних методів 
навчання у системі 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

К
П
М

 

КПМ -6 Навчальне 
середовище 
цілісної 
природничо-
наукової освіти 
профільної школи 
(рівень стандарту) 

Ільченко О. 
Г.,  
к.п. н., доцент 

– РЧ 2010 Встановлено, що 
впровадження 
розробленого проекту 
кабінету природознавства
дозволить підвищити 
ефективність вивчення 
предметів природничого 
курсу і суттєво зменшити 
витрати коштів (2,5 рази) 
порівняно з кабінетами 
окремих предметів при-
родничого курсу 
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КПМ - 7 Психологічні 
основи розвитку 
пізнавальних та 
професійних 
інтересів сучасної 
молоді 

Калюжна Ю.І. 
к.психол.н., 
доцент  

– РЧ 2010 Встановлено закономір-
ності формування 
мотиваційних утворень у 
школярів.  Виявлено, що 
прямий вплив на 
формування профмоти-
вації приводить найчасті-
ше до утворення лише 
знаних, але не достатньо 
дієвих спонукань до 
адекватного вибору про-
фесії. Ділові ігри 
профорієнтаційного 
характеру приводять до 
дієвої мотивації 
діяльності 

 КПМ - 8 Науково-
методичні засади 
організації 
середовища 
дистанційного 
навчання у 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах 

Гарічева Н.О.,
в.о. доцента  

– РЧ 2010 Визначено, що в умовах 
світових тенденцій 
глобалізації, інтеграції та 
переходу до 
інформаційного 
суспільства, вимоги нової 
освітньої парадигми 
дозволяє задовольнити 
дистанційна освіта. 

КМО-1 Формування 
компетенції 
керівника школи у 
сфері стратегічного 
планування 

Зелюк В.В.,  
к.п.н., 
зав.кафедри 

– РЧ 2010  Статті в фахових 
журналах. 

КМО-2 Суб’єктивна теорія 
компетентності 

Гавриш Р.Л., 
 к.іст.н., 
доцент  

– РЧ 2010 Теоретичні висновки 
узагальнено в наукових 
публікаціях і включено в 
зміст курсів підвищення 
кваліфікації керівників 
ЗНЗ. 
Розроблено тренінгові 
заняття з професійного 
розвитку керівника ЗНЗ в 
контексті європейських 
освітніх практик. 

КМО-3 Управління 
розвитком 
шкільної 
організації 

Водолазська 
Т.В., 
 в.о. доцента 

– РЧ 2010 Теоретично обґрунтовано 
та апробовано на  курсах 
підвищення кваліфікації  
для керівників 
загальноосвітніх закладів 
засади управління 
розвитком школи. 
Результати дослідження  
особливостей управління 
змінами в діяльності 
громадсько активних шкіл  
опубліковано в наукових 
виданнях. 

КМО-4 Впровадження 
управлінських 
технологій 
керівниками 
навчальних 
закладів 

Резніченко 
З.В.,. 
 к.п.н., доцент

– РЧ 2010 Досвід педагогічної 
діяльності узагальнення у 
наукових публікаціях. 
 

КМО-5 Емоційний 
інтелект і сучасна 
школа 

Устименко 
Т.А.,  
в.о.професора, 
к.псих.н., 
доцент 

– РЧ 2010  

К
М
О

 

КМО-7 Компетентнісний 
підхід в освіті: 
управлінський 
аспект 

Іноземцев 
В.А., 
 в.о. доцента 

– РЧ 2010  
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ПОІППО-4 
Загальна 
проблема 
кафедри 

Формування 
ключових 
життєвих 
компетентностей 
у процесі 
профільного 
навчання 

Всі викладачі 
кафедри 

Пашко Л.Ф., 
 к.п.н. доцент,  
в.о. зав. КМЗО 

РЧ 2008
–
2012 

 
 
 
 

КМЗО-1 
 

Підготовка 
вчителя до 
формування 
ключових 
життєвих 
компетентностей 
учнів 12-річної 
школи 

Пашко Л.Ф.  
к.п.н. доцент, 
в.о. зав. 
КМЗО 

Клепко С.Ф.  
д. філософ. н., 
доц., зав.  
КФіЕО, 
проректор з 
наукової 
роботи 

РЧ 2008
–
2012 

3 публікації, участь у 
роботі 6 конференцій (3-
Всеукраїнські; 3 – 
Міжнародні) 

КМЗО-2 / 
13.00.04  
теорія і 
методика 
професійно
ї освіти 

Підготовка 
майбутніх вчителів 
до проведення 
експериментальних 
досліджень з галузі 
природознавства 

Корягіна Н.В.,
старш.вик. 

Гриньова М.В., 
д.п.н., 
професор, 
декан 
природничого 
факультету  
ПНПУ  

дослі
джен
ня  на 
здобу
ття 
ступе
ня  
к. п. 
н. 

2008
–
2012 

4 публікації; участь у 
роботі 5 конференцій (2 – 
Всеукраїнські, 3 – 
Міжнародні), написано 1 
розділ дисертаційного 
дослідження, ведеться 
робота по укладанню 
методичного посібника 
«Методика і техніка 
експерименту з 
природознавства». 

КМЗО-3 Реалізація 
компетентнісного 
підходу на уроках 
словесності 

Гелеверя Р.О. 
 старш.вик. 

Баландіна Н.Ф. 
д.філол.н., 
професор 
ПНПУ 

РЧ 2008
–
2012 

1 публ. 

КМЗО-4 Літературні 
сторінки 
«Щоденників» 
Олеся Гончара 

Степаненко 
М.І., 
д.філол.н., 
професор 

– РЧ 2009
–
2012 

Монографія : Літературний 
простір «Щоденників» 
Олеся Гончара (528 с.) 
5 публ. 

КМЗО-5 

Теоретико-
методичні засади 
навчання 
природознавству 
в основній і 
старшій школі 

Ільченко 
В.Р.,  
д.п.н., 
професор. 

– РЧ 2008
–
2011 

Науково-публіцистичне 
видання: Реформування 
змісту освіти як 
національна проблема. 
Педтехнологія «Довкілля» 
15-річний досвід 
виконання стратегічних 
завдань реформування 
змісту освіти 
(10 ум.др.арк), 2 публікації, 
1 тези. Ведеться робота над 
підручником 
«Природознавство-10». 

КМЗО-8 Методичні моделі 
вивчення 
природознавства у 
профільній школі 

Гуз К.Ж.,  
д.п.н., доцент 

– РЧ 2008
–
2011 

2 публ. 

К
М
ЗО

 

КМЗО-9 / 
13.00.01. – 
Загальна 
педагогіка. 
Історія 
педагогіки 

Роль слова в 
процесі 
гармонізації 
духовного 
розвитку учителів 
словесності в 
системі 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

Чирка В.В.,  
старш.вик. 

Стрельніков 
В.Ю., д.п.н., 
професор 

дослі
джен
ня  на 
здобу
ття 
ступе
ня 
 к. п. 
н. 

2012 Підготовлено 1 публ.. 

 КМЗО-10 Літературне 
краєзнавство 

Коваленко 
О.П.,  
старш. вик. 

Степаненко 
М.І., 
д.філол.н., 
професор, 
ректор ПНПУ 

РЧ 2013 Проведено 2 засідання 
СДГ, готується матеріал до 
Хрестоматії рідного краю 
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КФІЕО-1 
Загальна 
проблема 
кафедри 

Філософія і 
економіка освіти в 
європейському 
контексті 

 Клепко С.Ф.,  
д.ф. н., доц. 
КФІЕО, 
проректор з 
наукової 
роботи 

РЧ 2005-
2010 

У контексті формування 
сучасної педагогічної 
культури вчителя для 
інноваційного розвитку 
держави встановлено: 
тенденції розвитку 
педагогічної праці у 
знаннєвому суспільстві; 
діапазон сучасних освітніх 
стратегій, зокрема, для 
формування лідерської 
компетентності учнів ЗНЗ; 
імплікації  реконструкції 
соціально-філософської 
категорії «блага»  для 
сучасних освітніх практик; 
шляхи удосконалення 
оволодіння професійно-
орієнтованими 
дисциплінами у 
безперервній освіті. 
Розроблено технологію 
планування розвитку 
школи як фактора 
забезпечення 
інноваційного розвитку 
ЗНЗ  на принципах «школи 
майбутнього»; принципи 
проектного підходу до 
управління науково-
методичною роботою ЗНЗ 
та алгоритм його 
здійснення. 

КФІЕО-11 Формування 
лідерської 
компетентності для 
життя в 
інноваційному 
суспільстві 

Клепко С.Ф.,  
д.ф.н., доц.,  
проректор з 
наукової 
роботи 

- РЧ 2010-
2011 

Визначено поняття за-
гальної середньої освіти; 
встановлено діапазон 
сучасних  ефективних 
освітніх стратегій; 
проаналізовано сукупність 
форм репрезентації знань в 
освіті Нідерландів та 
встановлено провідні 
принципи її організації 
(12 публікацій) 

КФІЕО-12 Науково-
методичний 
супровід процесу 
впровадження 
інновацій у 
навчально-
виховний процес 

Сиротенко 
 Г. О., 
в. о. доцента  

- РЧ 2010-
2011 

Встановлено діапазон 
сучасних освітніх стратегій 
для формування лідерської 
компетентності учнів ЗНЗ  
(1 публікація) 

КФІЕО-13 Розробка 
моніторингу щодо 
оцінки рівня 
соціекономічної 
культури слухачів 
в системі 
підвищення 
кваліфікації 

Нічуговська  
Л. І.,  
 к.екон.н., 
д.пед.н.,  
 

- РЧ 2010-
2011 

Розроблено технологію 
планування розвитку 
школи як фактора 
забезпечення 
інноваційного розвитку 
ЗНЗ, організації навчально-
виховного процесу на 
принципах «школи 
майбутнього» 
(5 публікацій) 

К
Ф
ІЕ
О

 

КФІЕО-14 Соціально-
економічні аспекти 
розвитку 
економіки в умовах 
глобалізації 

Гетало В. П.,  
к.екон.н. 

- РЧ 2010 Проведено аналіз основних 
складових конку-
рентоспроможності 
випускників ВНЗ;  
визначено шляхи 
удосконалення організації 
процесу  
оволодіння професійно-
орієнтованими 
дисциплінами у 
безперервній освіті (2 
публікації) 
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КФІЕО-15 Педагогічне 
стимулювання 
професійного 
зростання вчителів 
засобами проектної 
діяльності 

Литвинюк 
Л.В., 
к. пед. н.,  
 

- РЧ 2010 Встановлено тенденції 
розвитку педагогічної 
праці у суспільстві, 
орієнтованому на 
економіку знань у 
контексті інноваційного 
розвитку  
держави  (1 публікація) 

КФІЕО-16 Світоглядно-
методологічні 
засади вищої 
освіти в Україні 

Шейко С.В., 
 к. ф. н.,  
 

- РЧ 2010 Встановлено принципи 
проектного підходу до 
управління науково-
методичною роботою ЗНЗ 
та розроблено алгоритм 
його здійснення  
(3 публікації) 

 КФІЕО-17 Категорія «благо» 
в процесі еволюції 
соціальних утопій 

Бондар Т.О., 
методист 
 

Кравченко П.А., 
д.філос.н, 
проф., 
завідувач 
кафедри 
філософії 
ПНПУ  

ДК 2004-
2010 

Проведено аналіз 
педагогічної культури 
сучасного вчителя і шляхів 
її формування (видання 
навчального посібника;  
2 публікації) 

Ц
П
П

 

19.00.07 Розвиток емпатії 
практичного 
психолога як 
чинник його 
саморегуляції 

Сухенко Я.В., 
методист 

Лушин П.В., 
зав.кафедри 
прикладної 
психології 
УМО, 
док.пс.наук. 
професор 

ДК 2007-
2011 

Підготовлено 2 публікації, 
завершено навчання в 
аспірантурі,  підготовлено 
текст роботи до 
передзахисту 

 
13.00.02 

Організація 
самостійної роботи 
з хімії учнів 
основної школи з 
використанням 
засобів візуалізації 
знань 

Буйдіна О.О., 
методист, 
аспірант 

Шиян Н.І., 
д.п.н., 
професор, зав. 
кафедри  хімії 
та методики 
викладання 
хімії ПНПУ  

ДК 2008-
2012 

Написано 2 розділ 
дисертаційного 
дослідження; проведено 2 
засідання СДГ. 

ВП
М
Д

 

13.00.07 Формування 
навичок 
здорового 
способу життя в 
процесі вивчення 
біології в 
основній школі 

Козак І.О., 
методист, 
здобувач 

Оржехвська 
В.В., д.п.н., зав. 
кафедрою     
превентивного 
виховання 
Інституту 
проблем 
вихованняАПН 
України 

ДК 2009-
2015 

Здані канд.  іспити, 
Затверджено тему в 
Координаційній раді 
НАПН України 
 

ВД
П
О

 

13.00.07 «Виховання 
підлітків з 
особливими 
освітніми 
потребами в 
інклюзивному 
освітньому 
середовищі» 

Калініченко 
І.О., методист 
відділу 
дошкільної, 
початкової та 
спеціальної 
освіти   

Гриньова М.В. 
док. п. н, 
професор. 
Декан 
природничого 
факультету 
ПНПУ 

ДК 2010-
2013 

Здані канд.  іспити, 
Затверджено тему в 
Координаційній раді 
НАПН України 
  

Таблицю підготувала  Гавриленко Д.В. 
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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 3 експерименти всеукраїнського рівня та 7 

регіонального. 
В експериментальній роботі задіяні 29 загальноосвітніх навчальних закладів області, 

що становить близько 7% від загальної кількості.  
У 2010 році у експериментальній діяльності відбувся спад активності. Не розпочато 

жодного експерименту, на відміну від 2009 року, коли було ініційовано 2 експерименти  
всеукраїнського та 3 регіонального рівнів, відбулося долучення 2 навчальних закладів до 
експериментальної діяльності всеукраїнського рівня. Ці показники є, перш за все, 
результатом повернення до 11-річного терміну навчання та змін, терміново внесених до 
планів діяльності шкіл.  

На виконання плану експериментальної програми «Методика формування 
економічних знань в учнів 9-10 класів у процесі навчання географії» (науковий керівник 
Шуканова А.А.) за сприяння методиста ПОІППО Шкоденко Л.А. створено обласну СДГ та 
розпочато підготовку методичного посібника за вказаною темою. Науковим керівником 
експерименту регіонального рівня «Методична система формування компетентності учнів з 
фізичної географії»  Булавою Л.М. здійснюється постійний науково-методичний супровід 
педагогів навчальних  закладів, які беруть участь у цій програмі, розповсюджуються 
компакт-диски з інформацією до викладання курсу фізичної географії України, методичні 
посібники до однойменного підручника, спільно з методистом ПОІППО Шкоденко Л.А. 
розроблено і затверджено науково-методичною радою ПОІППО програму спецкурсу 
«Фізична географія Полтавської області».   

Відбулися зміни у формі проведення експериментальної діяльності у закладах 
середньої освіти. Їх можна схарактеризувати як інноваційно-експериментальні заходи. 
Набуває поширення проектне навчання, що реалізується, у першу чергу, у використанні 
методу навчальних проектів, а також у використанні комплексів дидактичних, психолого-
педагогічних і організаційно-управлінських засобів, розроблених у рамках всеукраїнських 
чи регіональних заходів, які дають можливість, сформувати проектну діяльність учня, 
навчити його проектуванню у межах навчання в школі та позашкільному житті. 
 

2.4.2. Апробація нових підручників, ЕЗН, навчальних кабінетів  
(Сиротенко Г.О., Шостя С.П.) 
 

Апробація нових підручників 
У ПОІППО діє випробувана система апробації підручників: 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).  

 
Організаційно-методична діяльність ПОІППО з проведення апробації 

 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.09.2009 № 862 

“Про проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010-2010/2011 навчальних роках»  видано 
наказ Головного управління освіти і науки від 27.11.09 № 915 «Про проведення апробації 
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навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010- 2010/2011 
навчальних роках» та наказ ПОІППО  від 25.12.09 № 333 «Про організаційно-методичну 
діяльність із проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2009/2010-2010/2011навчальних 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., які узгодили із районними (міськими) відділами освіти базові школи  для    
проведення апробації підручників. Для апробаторів провели наради,  консультації, зустрічі 
із авторами підручників.  

До Інституту інноваційних технологій і змісту освіти відправлено  інформацію про 
учасників апробації навчальної літератури у 2009–2010  н. р.  (лист від від 30.11.09 № 1191 
та інформацію про попередні та остаточні результати апробації навчальної літератури у 
2008/2009 навчальному році" (лист від 3.06.10  № 665).  

Підсумки апробації підручників  у 2009/2010 н.р. було підведено на засіданні вченої ради 
(від 16.06.2010 року, протокол  №3), завдяки чому встановлено позитивні результати та 
проблеми апробації навчальної літератури. 

 
Результати апробації підручників у 2009/2010 н.р. 

 
В області апробувалося 30 підручників, з них 17 – 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, які подали учителі-
апробатори,  свідчить, що всі вони в основному відповідають вимогам Державного 
стандарту освіти й чинній програмі для 12-річної школи. 

Зміст підручників придатний для організації навчальної  діяльності учнів як під 
керівництвом вчителя, так і самостійно. Так,  підручник «Рідна мова», 8 клас, автори 
Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б., має завдання частково пошукового й проблемного 
характеру, що сприяє  самостійній роботі учнів, розвитку творчого мислення. 

У підручнику «Рідна мова», 8 клас, автори Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. 
вміщено завдання різного ступеня складності; для перевірки знань з теми є різнорівневі 
завдання; система завдань різноманітна і спрямована  на  розвиток логічного мислення, 
творчих здібностей учнів, їх  пізнавальної активності. 

Але  результати проведеного серед учнів анкетування свідчать, що підручник 
розрахований на те, щоб працювати під керівництвом учителя. Самостійно можуть 
працювати тільки учні, котрі мають високий і достатній рівні. 

Ґрунтовно проведено апробацію підручників із зарубіжної літератури, поряд із 
позитивними відгуками висловлено слушні зауваження та пропозиції.  

Наприклад, у підручнику «Зарубіжна література», 8 клас, автор Півнюк Н.О. та ін., 
дітям почасти важко дати об’єктивну оцінку героям з уривків, що розміщені в підручнику, 
позаяк невдало підібрані уривки з літературних творів не дають учням цілісного розуміння 
тексту. Доцільніше було б  використати метод скороченого подання тексту з елементами 
авторського коментаря. Апробатори також відзначають, що цей підручник перевантажено 
матеріалами з теорії літератури. 

Підручник зарубіжної літератури для  6 класу автора  Волощук Є.В. відповідає 
сучасним вимогам школи, зручний, чітко структурований, змістовно повноцінний. Він 
спрямований на розвиток творчої особистості, тож заслуговує на впровадження і широке 
застосування у шкільній практиці. 

Разом із тим йому бракує таблиць, схем, які допоможуть учням з'ясувати структуру 
та зміст вивченого твору, схематично узагальнити вивчений матеріал. 

Апробатори рекомендують з метою розвитку усного мовлення учнів форзаци підручника 
не залишати «білими» (розмістити, наприклад, вислови мудреців світу про літературу тощо), 
подати різні переклади поетичних текстів, аби діти мали можливість порівнювати, зіставляти. 
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Відповідально поставилися до апробації підручників вчителі-апробатори з хімії. Вони 
зробили висновок, що всі підручники відповідають змісту хімічної компоненти освітньої галузі 
«Природознавство» та чинній програмі з хімії.  

Наприклад, у підручнику  «Хімія», 8 клас, автор Ярошенко О.Г.,  зміст,  складність та 
обсяг матеріалу є оптимальним для засвоєння учнями 8-го класу на належному рівні і за 
встановлений час.  

 З наукової точки зору виклад матеріалу сприяє формуванню наукової картини світу, 
науково-теоретичного мислення, впровадженню в навчальний процес інноваційних 
педагогічних технологій, зокрема технології розвивального, проблемного групового навчання.  

Ілюстративний матеріал подано у вигляді схем, таблиць, малюнків. Дуже вдалим 
доповненням тексту про хімічні властивості основних класів неорганічних речовин є схеми 
класифікації неорганічних сполук та загальних властивостей класів неорганічних сполук. 
Завдяки їм восьмикласники швидше запам’ятовують головне. Складний для сприйняття і 
об’ємний матеріал стає доступним для дітей.  Учні говорять, що під час підготовки до 
підсумкових робіт відпадає потреба перечитувати всі параграфи, достатньо лише ще раз 
опрацювати узагальнюючі схеми. 

Зміст підручника «Хімія», 8 клас, автор  Н. М. Буринська, відповідає вимогам 
навчальної програми з предмета і придатний для організації навчальної діяльності учнів під 
керівництвом учителя.  

Вдало використано додаткове виділення понять та визначень на полях підручника, але 
іноді їх багато для однієї теми. 

Слід відзначити розміщення на початку підручника основних понять хімії та 
розрахункових задач і вправ, що розглядалися в 7 класі. 

Середній показник достатнього і високого рівня навчальних досягнень учнів за два роки 
апробації у зазначених загальноосвітніх навчальних закладах становить 57,3%. Детальніше про 
результати апробації можна прочитати в узагальненому звіті (лист  ПОІППО від 3.06.10 № 665). 

 
Перший обласний форум вчителів-апробаторів підручників: надихання ентузіазму 

для якісної роботи 
 
21 жовтня 2010 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В. Остроградського уперше  відбувся  обласний форум вчителів-
апробаторів підручників.  

Мета форуму: оцінити стан підручників для української школи; визначити перспективи 
розвитку системи підручникотворення; дати оцінку внеску полтавських педагогів у 
становлення цієї системи. 

Учасники: вчителі-апробатори навчальної літератури для шкіл;  учителі-практики та 
методисти районних методкабінетів; працівники Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, відповідальні за апробацію шкільних підручників. 

Учасники форуму розглянули такі питання: стан підручників для української школи; 
перспективи розвитку системи підручникотворення; внесок полтавських педагогів у 
становлення  системи підручниковидання.  

Форум став продовженням роботи, розпочатої під час українсько-нідерландського 
проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (2007-2009 рр). Нагадаємо, що в 
рамках цього проекту у 2007 році в нашій області відбулися тренінги з питань забезпечення 
шкіл якісними підручниками, регіональна конференція, а також Міжнародна конференція в м. 
Києві. Напрацьовані у рамках цих заходів матеріали були надані всім учасникам форуму.  

3-5 квітня 2009 року в Полтаві було проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечення навчальною 
літературою закладів освіти», на якій було представлено досвід Полтавської області у 
розробленні системи електронного обліку навчальної літератури шляхом застосування 
створеної в ПОІППО програми «Шкільний підручник». Конференція також розглянула 
проблеми, що виникають у методистів управлінь і відділів освіти та бібліотекарів 
загальноосвітніх навчальних закладів при використанні комп’ютерних технологій. 
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Гордіїв вузол шкільних підручників 

 
Серед авторів підручників, які взяли участь у форумі,  Ільченко Віра Романівна, автор 

підручників із педтехнології «Довкілля», доктор педагогічних наук, академік, дійсний член 
Національної АПН України, професор, директор науково-методичного центру інтеграції змісту 
освіти. Тема її виступу: «Проблеми апробації підручників у контексті виконання стратегічних 
завдань реформування змісту освіти». 

Баландіна Надія Францівна, автор підручників «Російська мова», завідувачка кафедри 
загального та слов’янського мовознавства, журналістики ПНПУ, доктор педагогічних наук, 
професор, висвітлила питання «Реалізація компетентнісного підходу в підручниках з 
російської мови для старшої школи».  

Шакотько Віктор Васильович, автор підручників «Інформатика-9», «Інформатика-
10», заступник директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка, 
розповів про складнощі дотримання сучасних суперечливих вимог до розроблення шкільного 
підручника на прикладі шкільних підручників з інформатики. 

Клепко С.Ф., проректор з наукової роботи ПОІППО, доктор філософських наук. Він 
висловив побажання, щоб апробатори об’єктивно і, можливо, більш сміливіше вказували на 
недоліки підручників, і тоді навчальна література врешті-решт, стане більш досконалішою. 

Учасники форуму, зокрема, Фісун Едуард Геннадійович, учитель історії і права 
Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І.П. Котляревського, автор 
робочого зошита з курсу «Права дитини» для 5 кл.,  Горобченко  Ірина  Вікторівна, методист 
Кременчуцького міськогонауково- методичного  центру  управління  освіти  виконкому 
Кременчуцької міської ради, учитель російської мови та зарубіжної  літератури Кременчуцької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22, Мілаєвич Оксана Володимирівна, учитель 
української мови та літератури Розсошенської гімназії, Бур’ян Віктор  Іванович, учитель хімії 
НВК №16 м. Полтави, Вакуленко Світлана Анатоліївна, учитель хімії Лазірківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Оржицького району, Каплоух Жанна Олександрівна, заступник завідуючої ММК 
управління освіти Полтавського міськвиконкому, завідуюча центром освітніх інноваційних 
технологій, поділилися досвідом проведення експертизи та апробації, відзначали, що 
підручник ще не став тим досконалим базисом, який може забезпечити засвоєння учнем 
загальноосвітньої школи знань, вмінь, навичок і якостей, достатніх для адаптації в сучасному 
житті, не вийшов із розряду дефіцитного і залишається недоступним для багатьох школярів 
усіх без винятку класів. 

 А нині у зв’язку з новим реформуванням школи і переведенням її на 11-річний варіант, 
частина школярів змушена була розпочати навчальний рік узагалі без підручників.  

Підсумком роботи стало прийняття резолюції, яка визначила шляхи покращення якості 
підручників. 

Надалі роботу з питань  підручникотворення в області буде продовжено, а першим 
кроком стане друкування матеріалів форуму на сторінках часопису «Постметодика».  

Повний текст матеріалів, фоторепортаж з обласного форуму можна подається на сайті 
ПОІППО: http://www.ipe.poltava.ua (підрозділ – центр педагогічних інновацій та інформації).  

 
Апробація електронних засобів навчального призначення 

 
Апробація 9 електронних засобів навчального призначення проводилася у 2009/2010 

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, 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. 
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Перелік електронних засобів навчального призначення для апробації в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році 

 

№ Найменування Назва навчального закладу 

1. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Зарубіжна 
література, 8 клас" 

Кременчуцький колегіум № 25, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Пирятинський ліцей, 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6, 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

2. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ «Алгебра, 8 
клас» 

Кременчуцький ліцей № 4, 
Кременчуцький ліцей № 30, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Новокочубеївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чутівськго району, 
Полтавська гімназія № 9, 
Полтавська гімназія № 17 

3. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ «Геометрія, 8 
клас» 

Кременчуцький ліцей № 4, 
Кременчуцький ліцей № 30, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Новокочубеївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чутівського 
району, 
Полтавська гімназія № 9, 
Полтавська гімназія № 17 

4. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
«Природознавство» 
«Фізика, 8 клас» 

Кременчуцький ліцей № 4, 
Кременчуцький ліцей № 30, 
Полтавська гімназія № 30, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Полтавська гімназія № 9, 
Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

5. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
«Природознавство» 
«Географія, 8 клас» 

Кременчуцький ліцей № 4, 
Полтавська гімназія № 30, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Супрунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району, 
Вишняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хорольського району, 
Комсомольський НВК імені Л.І. Бугаєвської 

6. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ «Рідна 
(українська мова), 8 клас» 

Кременчуцький ліцей № 30, 
Пирятинський ліцей, 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3, 
Хорольська гімназія, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 

7. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ «Українська 
література, 8 клас» 

Кременчуцький ліцей № 30, 
Пирятинський ліцей, 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3, 
Хорольська гімназія, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4                 

8. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Іноземна 
англійська мова, 8 клас" 

Полтавська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3, 
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, 
Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Полтавського району, 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6, 
Степненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району 

9. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ «Біологія, 8 
клас» 

Полтавська гімназія № 30, 
Полтавський ліцей № 1, 
Карлівська ЗОШ І-ІІІ № 1, 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, 
Великобудищанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Диканського 
району 
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У 2009-2010 навчальному році в Полтавській області приймали участь у апробації 
26 навчальних закладів, серед яких 1 обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із 
сільської місцевості ім. А.С. Макаренка, 13 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та 12 
навчальних закладів нового типу. 

В області створений банк експертів, основна мета якого – проведення апробації 
педагогічних програмних засобів у 2009-2010 роках для загальноосвітніх навчальних 
закладів (наказ Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 
2.10.2009 р. № 764). 

 

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 з програмним продуктом. Попередня експертиза складалася у 
зручній для респондента формі з урахуванням питань наступного етапу щодо оформленню 
результатів остаточної експертної оцінки; 

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

Організаційний супровід та методичне керівництво апробацією ППЗ 2009-2010 
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). 
 

2.4.3. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 
 
Інноваційна діяльність в регіоні здійснюється на основі діючих нормативних 

документів, що регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, 
“Про загальну середню освіту; “Про наукову і науково-технічну діяльність”,  «Про 
інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 
“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. 
  На сьогодні в області проводиться 3 експериментів всеукраїнського рівня та 7 
регіонального. В них  задіяно 29 загальноосвітні навчальні заклади , що становить близько 
6% від загальної кількості.   

 
Експериментальна діяльність Всеукраїнського рівня  

Гімназія імені В.О.Нижниченка м. Комсомольська, Пирятинський ліцей, Засульська  
гімназія  Лубенського району працюють у експериментальному режимі з теми: 
«Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу»( автор і науковий керівник – Киричук В.О. к.п.н, 
доцент кафедри психології ЦІППО АПН України). На даному етапі експерименту у школах 
застосовують систему соціально-психологічного моніторингу та статистично-динамічного 
аналізу для прогнозування та відстеження динаміки психосоціального розвитку окремого 
учня та учнівських колективів. 

Загальноосвітня школа №12 м. Кременчука досліджує тему: «Впровадження 
здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього 
навчального закладу як умова формування культури здоров’я учнів”(автор і науковий 
керівник - Рибалка О.Я., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та охорони 
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довкілля Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка). В школі 
розроблено й апробовано тренінгові курси для старшокласників з проблем формування 
культури здоров’я учнів. 

Педагогічний колектив Кременчуцького ліцей №11, працюючи з теми: «Формування 
лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві» (автор, 
директор цього закладу, Бикова Н. О., науковий керівник – Клепко С. Ф., проректор з 
наукової роботи ПОІППО,  доктор філософських наук), створив модель підготовки 
компетентного випускника.  

 
Експериментальна діяльність регіонального рівня 

Комсомольський НВК імені Л.І. Бугаєвської «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 –Ліцей», Комсомольська гімназія імені В.О. Нижниченка, Комсомольська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 2 з поглибленим вивченням математики, 
Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням економіки та права, м. 
Комсомольська, Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, Комсомольська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
м. Комсомольська, Миргородська гімназія імені Т. Г.Шевченка, Сонячна ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Миргородского р-ну, Кошманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородского району 
(автор і науковий керівник - Булава Л.М., кандидат географічних наук, доцент кафедри 
географії та краєзнавства ПДНУ імені  В.Г. Короленка) досліджують тему: «Методична 
система формування компетентності учнів з фізичної географії». Напрацьовано методику 
формування економічних знань учнів 9-10-х класів у процесі навчання географії. 

Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника, Жовтневий навчально-виховний комплекс 
Решетилівського району в результаті експерименту  з теми: «Проектування особистісно 
розвивального змісту навчально-виховного процесу» (автор і науковий керівник Киричук 
В.О. к.п.н, доцент кафедри психології ЦІППО АПН України) оволоділи технологіями 
прогнозування особистісного розвитку учня, конструюванням навчально-виховних задач 
особистісного розвитку.  

Вчителі початкових класів Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко внаслідок 
проведення експерименту  з теми: «Формування графічних навичок письма у зошиті в одну 
лінію» підготували посібник для вчителів початкових класів щодо проведення уроків 
письма, мають напрацювання  із  формування усного й писемного мовлення, засвоєння 
правопису слів, передбачених програмою для запам’ятовування та ін. 

Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 40,  розпочавши експеримент з 
теми: «Інтенсифікація викладання програмового матеріалу та синхронізація зі змістом 
програм загальноосвітніх шкіл в спеціальній школі ІІ ступеню для дітей зі зниженим зором, 
які мають достатній та високий рівень успішності, з урахуванням єдності біологічних та 
соціальних факторів розвитку, з метою інтеграції учнів в суспільство», досліджує 
спеціальні освітні умови та їх позитивний вплив на якісне засвоєння програмового 
матеріалу з дітьми, що мають патологію зору. 
 

Загальні підсумки як грунт для зростання 
  Загалом за 2010 рік ПОІППО провів 32 обласних семінари-практикуми, 22 

інструктивно-методичні наради, де розглядалися питання застосування інновацій, 
оновлення змісту освіти. Це упровадження Європейського мовного портфоліо у навчанні 
іноземної мови   (Цехановська  В.О.)., інноваційні технології у формуванні конкуренто-
спроможної особистості (Чемшит В. Г.), використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховному процесі (Дмитренко І.І., Момот М.О.), впровадження 
інноваційних комп’ютерних технологій у роботу по забезпеченню навчальною літературою 
закладів освіти (Атахаджаєва Н.В.), обласний форум вчителів-апробаторів підручників 
(Сиротенко Г.О.) та ін. 

Помітними заходами інноваційного напрямку стали організовані і проведені 
працівниками інституту:    
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– V  Міжнародна науково-практична конференція присвячену пам’яті академіка 
Д.О.Тхоржевського «Інновації в педагогічній освіті європейського простору» (спільно з 
факультетом технології та дизайну ПНПУ імені В.Г.Короленка); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції освіти дорослих 
у сучасному вимірі» на якій  обговорено актуальні проблеми освіти дорослих і вироблено 
рекомендації стосовно її вдосконалення за допомогою використання міждисциплінарних 
наукових підходів (філософія, соціологія, право, політологія, історія, економіка, 
психологія, педагогіка, андрагогіка, вікова та педагогічна психологія тощо). 

– Всеукраїнський семінар «Шляхи удосконалення навчальних програм з російської 
мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською та російською 
мовами»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Концепції та методичні  моделі 
вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі», де розкривалися основні проблеми 
інноваційної підготовки вчителя, а також висвітлювались концептуальні підходи до 
інтегрованого навчання, особливості навчання у профільних класах як України так і 
закордоном, перспективи профільного навчання. 

 
Розвиток у ПОІППО різноманітності навчального середовища педагогів 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти навчає педагогів 
області на семінарах, конференціях, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації умінням 
практичного застосування інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах: запроваджені і систематично діють проблемні курси (англійської 
мови з проблеми «Методика вивчення англійської мови у початковій щколі та ДНЗ», 
початкових класів з проблеми „Інтегроване вивчення економіки в початковій школі”, 
фізкультури з проблеми „Методика викладання футболу» та ін.). 

Проводяться авторські курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу 
педагогічного колективу», «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагога» (в 
цьому році для 33 педагогів Хорольського аграрнопромислового коледжу та Полтавського 
політехнічного коледжу для 24 працівників). 

    До навчально-тематичних планів кожної групи входять практичні заняття 
„Методика використання інтерактивних мультимедійних засобів навчання на уроках ...” та 
10 годин „Інформаційні технології у вивченні навчального курсу”, „Інтернет-технології в 
освіті”. 

На курсах підвищення кваліфікації для вчителів середніх шкіл з метою 
комп’ютерного всеобучу педагогів проводяться тренінги з реалізації освітніх програм 
Microsoft  (у 2010 р.– 47 осіб).  

Протягом року на 4-х тренінгах учителі інформатики (48 учасників) працювали з теми 
«Онлайнова освіта. Профільне навчання». Інноваційним компонентом цієї програми є 
впровадження он-лайнових технологій в освіту, створення віртуальних платформ 
педагогічної взаємодії та спілкування «учитель-учень»; розширено знання з використання 
програм комп’ютерного дизайну Corel та Photoshop, що розширює горизонти креативності 
учителів.  

23 бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів на тренінгу за програмою 
«Microsoft: партнерство у навчанні», отримали базові знання з використання комп’ютерної 
техніки, основних програм Microsoft-офісу, сучасних Інтернет-технологій, технологією 
створення найпростіших веб-сайтів. Проходження навчання за програмою «Microsoft: 
партнерство у навчанні» особливо корисне для бібліотечних працівників, оскільки 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності бібліотекаря ЗНЗ 
надзвичайно обмежене, що не відповідає вимогам сучасної якісної освіти. 

Вчителі трудового навчання та технологій удосконалили свою технологічну освіту 
на тренінгах при ПОІППО, а також на місцях (Полтава, Решетилівський,  Шишацький, 
Глобинський, Лохвицький райони), де розглядали питання  економічної освіти, художнього 
конструювання, виконання  дизайн-проекту,  економічного оцінювання  навчального 
проекту та ін. Як результат (за даними фахового анкетування на КПК за останні 2 роки) – 
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96% вчителів володіють проектними технологіями, 60% – модульними, 43% – 
комп’ютерними,  58% – застосовують інтерактивні технології в проектно-технологічної 
системі трудового навчання. 

Працівники відділу методики виховання  інституту провели ряд заходів 
інноваційного спрямування: обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок 
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»; у рамках 
Всеукраїнського круглого столу «Шляхи удосконалення навчальних програм з російської 
мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською та російською 
мовами» презентували методичну панораму з використання інноваційних технологій 
учителями області; обласний семінар-практикум «Організаційна робота методичних 
кабінетів у період упровадження інноваційних технологій по забезпеченню навчальною 
літературою закладів освіти області»   

На Всеукраїнському круглому столі «Шляхи удосконалення навчальних програм з 
російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською та 
російськими мовами» було представлено як шкільні бібліотеки модернізуються в 
інформаційно-бібліографічні центри (медіа центри) (зокрема спеціалізована школа №6 
м.Лубен), упроваджуються інформаційно-бібліотечні системи «Шкільний підручник», 
«Ірбіс», «Марк». 

Психологічна служба системи освіти області пропагує і запроваджує технологію 
«Шкільні служби порозуміння» у навчальних закладах для вирішення конфліктів між 
учасниками навчально-виховного процесу. Практичні психологи, соціальні педагоги 
вчаться використовувати методи «медіації», «кола примирення», «кола цінностей», 
«рівний–рівному», відновні підходи до залагоджування конфліктів в учнівському 
середовищі.  

 
Розширення діяльності в міжнародних рамках 

Центр педагогічних інновацій та інформації взяв участь у заходах ПОІППО з  
міжнародної співпраці. Методист центру, Іщенко Л.М., тісно співпрацювала з професором 
кафедри навчання та управління курикулумом Мемфіського університету штату Тенесі 
США, спеціалістом у галузі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Аленом Лі Едвардом, який  перебував у інституті протягом першого півріччя 2010 
року за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта, і провів 30 лекційно-практичних 
занять для 54 учителів інформатики м. Полтави та Полтавської області, з тем «Зміни в 
шкільній практиці та Інтернет», «Комп’ютери, технології, навчання та освітній процес», 
«Авторинг навчального програмного забезпечення» об’єднаних у проект «Безкоштовні 
технології та їх потенційний внесок в освіту», який він створив  спеціально для України;  2 
лекції для 50 слухачів підвищення кваліфікації учителів англійської мови з теми 
«Використання ІКТ в діяльності учителя» та 3 лекції для методистів інституту за темами 
«Мотивація викладацького складу до використання відео-технологій у освітній практиці», 
«Освіта вчителя в США», «ІКТ в освіті: досвід США».  

Протягом лекцій обговорено проблеми, процеси, стратегії, що стосуються змін у 
використанні існуючих, створенні нових та оцінюванні Інтернет-технологій у освіті, 
існуюче ставлення до цифрових, зокрема мережевих, технологій, подальший можливий 
розвиток стосунків між цифровим світом і людиною, їх взаємний вплив і неминучі зміни.   

Практичними результатами навчання учителів є створення wiki-статті «Викладання 
інформатики в Україні» (http://uk.wikipedia.org/wiki/Викладання_інформатики_в_Україні) 
та її подальше спільне редагування, створення веб-сайту «Досвід інформатичної освіти 
США – освітянам Полтавщини» (http://sites.google.com/site/probapera100/). 

По закінченні навчання учителі інформатики, які пройшли навчання за курсом 
«Безкоштовні технології та їх потенційний внесок в освіту» відповіли на запитання анкети 
TIMSS, запропонованої Лі Аленом. За результатами анкетування написано статтю 
«Professional Characteristics of Informatics Teachers in the Poltava, Ukraine Region», яка буде 
опублікована у одному з педагогічних журналів США на початку 2011 року.  
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Інноваційна діяльність спеціальної навчально-педагогічної бібліотеки 
У роботу бібліотеки впроваджувались такі інноваційні процеси, як замовлення 

літератури у видавництвах через Інтернет, складання електронних картотек з різних 
проблем освіти, подання матеріалів на веб-сайт інституту.  

Розпочалася робота із складання електронного каталогу бібліотеки за допомогою 
автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «Ірбіс», що надасть можливість 
користувачам набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, 
повноцінного інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і 
практики та розбудови інформаційного простору освітянської галузі держави та області.  

 
Застосування інновацій у шкільній практиці 

Найкращим результатом організаційно-методичної роботи інституту є застосування  
педагогами у практичній діяльності  інноваційних  технологій:  

– особистісно орієнтованого навчання (Новоаврамівська гімназія Хорольського 
району, Бугаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинського району, Миргородська спеціалізована 
школи І-ІІІ ступенів № 5, Кунцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Н.Санжарського району, 
Мачухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району, Савинцівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Миргородського району, Козельщинський НВК, Попівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
В.Багачанського району); 

– інформаційно-комунікаційних технологій (Пирятинський ліцей, Опішнянська 
спеціалізована школи І-ІІІ ступенів Зінківського  району, Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
2 імені Олеся Гончара, Білицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцького району, 
Комсомольська ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням економіки та права);  

– інтерактивного навчання (м. Полтава,  м. Кременчук,  м. Комосомольск, м.  м. 
Миргород, м. Лубни,  Карлівський  район, Лохвицький район, Хорольський та ін.).  

В області все більшого використовування набувають здоров’язберігаючі технології 
(створення сприятливих умов навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 
адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальна організацію навчального 
процесу відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 
вимог); раціонально організований руховий режим). 

 Як приклад можна відзначити  Кременчуцьку ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 12, яка працює 
над експериментальною програмою «Здоров’язберігаючі технології як умова формування 
культури здоров’я учнів загальноосвітнього навчального закладу», Жовтневий НВК 
Решетилівського району, який входить до Міжнародного проекту ВООЗ «Європейська 
мережа шкіл сприяння здоров’ю», Полтавську гімназію № 17, Петракіївський НВК 
Хорольського району, Хорольську гімназію, Подільську ЗОШ І-ІІ ступенів В.Багачанського 
району, педагогічний колектив працює над впровадженням власної цільової програми 
«Здорова дитина – майбутнє нашої нації».  

В освітньому просторі регіону сьогодні  інтенсивно використовується технологія 
проектної діяльності, яка створює умови для творчої самореалізації учнів, комунікативного 
навчання іноземно-мовної культури, європейське мовне портфоліо, критичного мислення у 
викладанні літератури, спрямована на розвиток самостійного свідомого мислення учнів, що дає 
змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем 
(Мачухівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів Полтавського району, Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Л.М.Дудки Решетилівського району, Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Кобеляцького району та ін.). 

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 впровадження інновацій:  

– розвивального навчання (Полтавська гімназія № 21,17, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38; 
Миргородський НВК «Гелікон»; ЗНЗ №8,м. Лубни  Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16; 
Гадяцький НВК «Первоцвіт», Карлівська   ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1); 

– системи освіти «Довкілля» (ЗОШ  № 24, 26, 18 м. Полтави; Шишацька спеціалізована 
школа імені В.І.Вернадського, Кременчуцька гімназія № 6, Миргородські ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 
1, 5 т. ін.);  
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– адаптивного  управління навчальним процесом (Кременчуцький ліцей №4, Кобеляцька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара).  

Комп'ютерні технології  навчання, електронні підручники, освітні сайти Інтернету 
успішно використовують вчителі  природничо-математичних дисциплін області.  Серед 
них: Гулега С.А. (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Лубен), Ігнатьєва Н.Ю. (ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 
м. Полтави), Ічанська О. Б. (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Гребінки), Компанієць В.П (ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 7 м. Лубен), Кусайко С.М. (Розсошенська гімназія Полтавського району), 
Подолян З.М. (Полтавська гімназія № 30), Спичка Г. І. (Кременчуцький ліцей № 4), 
Шелег Т.В. (Войнихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лубенського району), Шмиголь О.В. 
( Миргородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів). 

Інноваційні технології навчання, нестандартні форми і методи роботи з учнями 
використовуть учителі хімії –Довгуша Галина Василівна (Котелевська ЗОШ I-III ст. № 4), 
Вакуленко Світлана Анатоліївна (Лазірківська ЗОШ I-III ступенів Оржицького району), 
Максимчук Тетяна Борисівна (Полтавський обласний ліцей-інтернат при Кременчуцькому 
педучилищі імені А.С.Макаренка).  

 
Інноваційна діяльність як створення здатності до змін 

Внаслідок цілеспрямованої роботи інституту із директорським корпусом, зокрема з 
групою директорів інноваційних навчальних закладів, які працюють у режимі 
експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей «Школи майбутнього», 
директорами, заклади котрих входять домережі громадсько активних шкіл,  а також 
керівниками, які активно проводять експериментальну діяльність, маємо певні надбання.      

Для  директорів інноваційних навчальних закладів, які працюють у режимі 
експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей «Школи майбутнього»,  за 
5 років постійної роботи проведено дев’ять засідань  відповідної тематики: «Впровадження 
педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях до 
створення «Школи майбутнього», «Управління процесом упровадження інновацій», 
«Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення «Школи майбутнього» та ін. 

В цьому році – семінар з теми «Філософія школи майбутнього» на базі 
Комсомольської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим вивченням 
економіки і права. На семінарі директорів інноваційних навчальних закладів ознайомили  із  
досвідом створення стратегії і плану розвитку моделі школи майбутнього в  
Комсомольській загальноосвітній школі №1. Представники влади і громадськості 
розповіли про підтримку навчальних закладів із стратегічного планування розвитку школи. 
Учасники семінару одержали роздаткові матеріали та рекомендації, які  визначили 
програму дій  з проблем формування моделей школи майбутнього.  Детальніше про 
семінар можна прочитати в спецвипуску журналу «Постметодика» № 1 за 2010 року: 
«Конструюємо школу майбутнього».  

Проблемам розвитку школи присвячений ще один спецвипуск «Постметодики»: №3 за 
2010 рік – «План розвитку школи», в якому надруковано статті директорів шкіл, які були 
учасниками українсько-нідерланського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в 
Україні», перемогли в обласному конкурсі на кращий план розвитку навчального закладу.  

Проведення у жовтні 2010 року на базі Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського  обласного форуму 
вчителів-апробаторів підручників – це також діяльність в контексті українсько-
нідерландського проекту. Повний текст матеріалів, фоторепортаж з обласного 
форумуподається на сайті ПОІППО: http://www.ipe.poltava.ua (підрозділ – центр 
педагогічних інновацій та інформації).  

Одним із наслідків  діяльності ПОІППО, як «території ініціатив», є створення мережі 
громадсько активних шкіл (ГАШ), до якої увійшли  педагогічні колективи:  Абрамівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Машівського району;  Великобагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  Великокручанської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Пирятинського району; Дібровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району; 
Жовтневого НВК Решетилівського району; НВК №16 м. Полтави; ЗОШ №18 І-ІІІ ступенів м. 
Полтави;  Карлівської ЗОШ І- ІІІ ступенів; Миргородської ЗОШ №1 імені П. Мирного; Піщанської 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівського району; Терешківської ЗОШ ІІІІІ ступенів Полтавського 
району; Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 . 

Проведені працівниками КМО тренінги-семінари для керівників ГАШ області, 
підготували  їх до написання проектів: "Соціально адаптована громадсько активна школа" 
(Абрамівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Озеленення села Жовтневого" (Жовтневий НВК 
Решетилівського району. Проект здійснюється за фінансової підтримки фонду "Освітні 
ініціативи" (Польща), "Обладнаємо спортивний майданчик своїми руками", "Свято вулиці" 
(ЗОШ №18 м. Полтава).  

 
Взаємозв'язок наукових досліджень і освітньої  практики 

Керівники шкіл виступають організаторами науково-дослідної роботи у своїх 
навчальних закладах, поєднуючи наукові дослідження з освітнім процесом. 

В області немало шкіл, які мають переконливі  результати у цьому напрямку. 
В Лубенському районі – це  Засульська гімназія  Лубенського району,   директор 

Савенков Анатолій Олексійович. 
Гімназія, як експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня, проводить науково-

дослідну роботу за темою „Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-
виховного процесу  загальноосвітнього навчального закладу” по впровадженню у навчально-
виховну систему роботи закладу психолого-педагогічного проектування соціального 
розвитку особистості, стимулювання соціально-комунікативної активності школярів, 
створення єдиної системи впливу сім'ї та школи, удосконалення навчального процесу. 

Комсомольська гімназія імені В.О. Нижниченка, директор Полобок Лідія 
Василівна, на сьогодні є учасником трьох Всеукраїнських експериментів: 

1. «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів  
загальноосвітніх навчальних закладів». 

2. «Формування загальнокультурних компетентностей учнів основної та середньої 
школи у процесі викладання інтегрованих курсів «Мистецтво в 5-8 класах» та «Художня 
культура в 9-11 класах». 

3. «Один учень: один комп’ютер»: впровадження нового типу освітнього 
електронного середовища Інтел.  

Кременчуцький ліцей №11 проводить дослідно-експериментальну роботу за темою: 
«Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному 
суспільстві». Напрацьована колективом модель підготовки компетентного випускника 
перемогла у Всеукраїнському конкурсі підготовки компетентного випускника 
загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів комунальної форми власності. 

Крім того ліцей є одним із базових навчальних закладів для проведення дослідно-
експериментальної роботи з теми: «Науково-методичні основи використання ІКТ у 
навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1  комп’ютер на базі шкільних 
нетбуків». 

У Чутівському районі Новокочубеївська ЗОШ І-ІІІ, директор Калюжна Надія 
Миколаївна, є  школою-лабораторією науково-методичного центру з експериментування та 
апробації педагогічних інновацій, наукових ідей, теорій, технологій АПН України з теми: 
«Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання природознавства у профільній школі»; 
учасником проекту МОН України «Рівний доступ до якісної освіти»;  опорна школа в районі 
з екологічного виховання.  Як учасник Міжнародного конкурсу благодійних проектів «Добро 
починається з тебе», школа нагороджена дипломом переможця. 

Березоворудська ЗОШ  І-ІІІ ступенів Пирятинського району, директор 
Прокопенко Михайло Миколайович – це  «школа – родина».  Працюючи за технологією 
родинно-сімейного виховання з батьками та громадськістю, заклад діє в режимі повного 
робочого дня, як соціокультурний комплекс. 

Педагогічний колектив успішно використовує у навчально-виховному процесі 
технологію психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учня на основі 
діагностично-проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал» . 
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Зарізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Оржицького  району, директор Тесля Микола 
Михайлович – опорна в районі з впровадження програми «Іntel®Навчання для 
майбутнього». У закладі обладнано перший серед шкіл району кабінет інформаційно-
комунікаційних технологій, створена електронна інформаційна база школи. Крім того тут: 

– розроблені і  успішно втілюються в життя ряд комплексно-цільових проектів 
розвитку закладу та формування особливого освітнього середовища. 

– створено символіку школи, яка одержала офіційне схвалення Українського 
гаральдичного товариства. 

– розроблена і послідовно втілюється в життя модель формування компетентного 
випускника. 

 
Проблеми та перспективи 

У здійсненні інноваційної діяльності є немало проблем. На державному рівні – це 
насамперед відсутність пріоритетних напрямків інноваційного розвитку, системного 
управління інноваційним процесом. Нормативно-правова база регулювання інноваційної 
діяльності в Україні є фрагментарною, не цілісною, суперечливою і тому недосконалою.   

На шляху масової реалізації інновацій постають перешкоди фінансового, політичного, 
правового характеру і тому, як наслідок, маємо ще недостатню інноваційну активність 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Стримує інноваційні пошуки освітян збереження централізованого характеру 
організації шкільного навчання щодо змісту, режиму роботи, недостатня їх підготовка до 
реалізації інноваційних процесів.  

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.  

Тому 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 її адаптація до умов глобалізації 

та підвищення її конкурентоспроможності; 
– системний підхід в управлінні інноваційним розвитком, поступовий перехід до 

саморегульованої системи управління інноваційними процесами в регіоні;  
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– організація відповідної інфраструктури, функціональними обов’язками якої є 
організація інноваційних процесів на всіх рівнях управлінської вертикалі; переорієнтація 
системи продукування інновацій на ринковий попит і споживача; 

– створення атмосфери суспільної значущості освітніх нововведень, стимулювання 
інноваційної активності освітніх закладів, створення привабливих умов для творців 
інновацій, забезпечення інформаційного доступу широких кіл громадськості, батьків до 
змін, що відбуваються у шкільній освіті регіону.  

Всі ці та інші перспективи буде відображено у Мегаплані інноваційного розвитку 
загальної середньої освіти Полтавської області на 2011-2015 рр. 

2.4.4. Участь ПОІППО у Всеукраїнських виставках (Кіптілий І.О.) 
Виставкова діяльність навчальних закладів є важливим чинником створення єдиного 

освітнього простору в Україні, інтеграції вітчизняної системи освіти в європейський та 
світовий освітній простір. На виставках відбувається взаємодія виробників і споживачів 
освітніх послуг, представників освітньої та виробничої сфери, що підвищує привабливість 
інвестування в освіту. Освітня виставка з одного боку, в сконцентрованому вигляді від-
дзеркалює соціальний запит на освітні послуги, а з іншого — наочно демонструє сучасні 
моделі розвитку освіти. 

ПОІППО активно бере участь у роботі та організовує участь районних (міських) 
відділів освіти,  методичних кабінетів, навчальних закладів у щорічних міжнародних 
освітянських виставках, таких як виставка-презентація ”Інноватика в освіті України ” (м.Київ) 
та виставка навчальних закладів „Сучасні навчальні заклади ” (м.Київ). У 2010 році ПОІППО 
взяв участь у  двох міжнародних виставках. 

 
Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади-2010» 

17-19 березня 2010 р. на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася 
Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади-2010». Організаторами виставки виступили 
Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та 
компанія «Виставковий світ». 

У роботі виставки взяло участь близько 400 представників навчальних закладів, 
установ, фірм України та близько 30 – закордонних. У павільйоні «Освіта Полтавщини» були 
представлені стенди та друковані матеріали ПОІППО, Полтавського районного методкабінету, 
Хорольської гімназії, Розсошенської гімназії, Руденківської ЗОШ І-ІІ ступеня Новосанжарської 
районної ради. 

За результатами виставки освітяни Полтавщини отримали ряд нагород: - дипломи за 
вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти (представники Головного 
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського районного 
методкабінету, педагоги Хорольської гімназії Хорольської районної ради Полтавської області, 
Розсошенської гімназії Полтавської районної ради Полтавської області та Руденківської ЗОШ 
І-ІІ ступеня Новосанжарської районної ради Полтавської області; 
- почесні грамоти за творчу організаторську роботу з розвитку сучасної національної 
системи освіти (ректор Полтавського  обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського В. В. Зелюк та начальник відділу освіти Полтавської 
районної державної адміністрації В. І. Павленко);   
- почесні дипломи за активну науково-методичну діяльність з удосконалення процесу навчання і 
виховання (завідуюча РМК відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації 
С. І. Сідокур,  директор Розсошенської гімназії Полтавської районної ради Полтавської області Т. 
П. Тягнирядно, завідуючий редакційно-видавничим відділом ПОІППО І.О. Кіптілий, директор 
Руденківської ЗОШ І-ІІ ступеня Новосанжарської ради Полтавської області А. В. Дігтяр, директор 
Хорольської гімназії Хорольської районної ради Полтавської області М. М. Копайгора). 

Бронзову медаль у номінації «Інноватика в принципах і механізмах функціонування 
середнього освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку» отримали освітяни 
Хорольської гімназії. 
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У окремому павільйоні розмістилися стенди Кременчуцького педагогічного училища 
ім. А. С. Макаренка, представники якого отримали срібну медаль у номінації «Застосування 
інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації». 

Працівниками ПОІППО для експозиції у павільйоні та для участі у номінаціях виставки 
підготовлено такі матеріали: 

  Номінація «Інноватика в принципах і механізмах функціонування 
середнього освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку»: 

1. Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. Автор - Каліберда Г.А., методист ПОІППО.  

2. Інтеграція пізнавальної та спортивно-оздоровчої діяльності у процесі навчання 
учнів з особливими освітніми потребами. Проект «Здоровим бути здорово!». Автор - 
Тимошенко Н.П., методист ПОІППО. 

3. Планування розвитку школи як мистецтво досягнення вищого рівня 
результативності роботи. Автори - Клепко С.Ф., проректор ПОІППО, Сиротенко Г.О., Бондар 
Т.О., в.о. доцента кафедри філософії та економіки  освіти ПОІППО.  

  Номінація «Роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 
науково-методичному забезпеченні системи управління якістю освітнього процесу»: 

Технологія експертної діяльності психологічної служби. Автор - Сухенко Я.В., 
методист ПОІППО. 

Срібну медаль у номінації «Роль обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти у науково-методичному забезпеченні системи управління якістю освітнього процесу» 
отримав Полтавський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. 
Остроградського (тема інноваційної розробки «Технології експертної діяльності психологічної 
служби», автор – Сухенко Я.В.).   

 
Друга Міжнародна виставка «Інноватика в освіті України» 

27-29 жовтня 2010 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася Друга 
міжнародна виставка «Інноватика в освіті України». Організаторами виставки виступили 
Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та 
компанія «Виставковий світ». 

У роботі виставки взяло участь близько 400 представників навчальних закладів, установ 
та фірм України. 

У павільйоні «Освіта Полтавщини» були представлені стенди та друковані матеріали 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. 
Остроградського, Полтавського районного методкабінету, Хорольської гімназії, Розсошенської 
гімназії, Комсомольського НВК ім. Н.І. Бугаєвської. 

За результатами виставки педагогічні працівники Полтавщини отримали нагороди: 
- дипломи за активну участь в інноваційній діяльності (управління освіти і науки Полтавської 
обласної держадміністрації, Полтавський РМК, Полтавський районний відділ освіти, 
Комсомольський НВК ім.Н.І.Бугаєвської, Розсошенська гімназія, Хорольська гімназія);  
- почесні дипломи за вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій (Сень О.О., 
Сідокур С.І., Кіптілий І.О., Тузікова А.М., Гринь І.М., Кирилюк М.В.); 
- подяку за робробку і активне упровадження інновацийних технологій в освітню практику 
(ректор ПОІППО Зелюк В.В). 

Працівниками інституту для експозиції у павільйоні та для участі у номінаціях 
виставки підготовлено такі матеріали: 

  Номінація «Інноватика у науково-методичній роботі інститутів 
післядипломної педагогічної освіти по упровадженню педагогічних інновацій у 
загальноосвітні навчальні заклади»: 

1. Освітнє інформаційне середовище як ефективний засіб удосконалення методичної 
майстерності вчителя. Автори – Кирилюк М. В. – проректор з науково-методичної роботи 
ПОІППО, Шостя С.П., Буйдіна О.О. – методисти відділу природничо-математичних дисциплін 
ПОІППО.  
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2. Розвиток комунікативних навичок учнів. Комунікативний курс: інтенсивне 
вивчення української мови. Автори –  Коваленко О.П., методист гуманітарного відділу 
ПОІППО, Гринь І.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Полтавського 
багатопрофільного ліцею № 1. 

  Номінація «Інноватика в дошкільній освіті»: 
1. Особистісно зорієнтована навчально-виховна система розвитку дитини в 

дошкільному закладі. Впроваждення програми «Я у світі» (І етап). Автор – Коршунова Т.Л., 
методист-координатор методичного тренінгового центру природного розвитку дитини ПОІППО. 

2. Ми всі природи рідної частинки. Автори – Сімон О.П., Пасяда М.І., Корф І.В., 
методисти відділу дошкільної, початкової та спеціальної ПОІППО.  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського став лауреатом конкурсу у номінації «Інноватика у науково-методичній 
роботі інститутів післядипломної педагогічної освіти по упровадженню педагогічних 
інновацій у загальноосвітні навчальні заклади» та володарем срібної медалі.  

 
Таблиця 1. Інформація про подані інноваційні розробки для участі у номінаціях та 

відзнаки підрозділів ПОІППО у Міжнародних виставках «Сучасні навчальні заклади 
освіти-2010» та  «Інноватика в освіті України» (2010 рр.) 

Номінація Тема інноваційної розробки Відзнака 
Відділ природничо-математичних дисциплін 

1. Інноватика у науково-методичній 
роботі інститутів післядипломної 
педагогічної освіти по упровадженню 
педагогічних інновацій у 
загальноосвітні навчальні заклади 

Освітнє інформаційне середовище як 
ефективний засіб удосконалення 
методичної майстерності вчителя. 
Автори – Кирилюк М. В., Шостя С.П., 
Буйдіна О.О.  

Срібна медаль 
Міжнародної 
виставки 

«Інноватика в 
освіті України» 

Відділ гуманітарних дисциплін 
2. Інноватика в принципах і механізмах 
функціонування середнього освітнього 
закладу випереджаючої освіти для 
сталого розвитку 

Розвиток комунікативних навичок учнів. 
Комунікативний курс: інтенсивне 
вивчення української мови.  
Автори –  Коваленко О.П., , Гринь І.М. 

– 

Відділ методики виховання 
3. Інноватика в принципах і механізмах 
функціонування середнього освітнього 
закладу випереджаючої освіти для 
сталого розвитку 

Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-
виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Автор - Каліберда Г.А. 

– 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
4. Інноватика в принципах і механізмах 
функціонування середнього освітнього 
закладу випереджаючої освіти для 
сталого розвитку 

Інтеграція пізнавальної та спортивно-
оздоровчої діяльності у процесі навчання 
учнів з особли-вими освітніми потребами. 
Проект «Здоровим бути здорово!» 
Автор - Тимошенко Н.П. 

– 

5. Інноватика в дошкільній освіті 
 

Ми всі природи рідної частинки. 
Автори – Сімон О.П., Пасяда М.І., Корф 
І.В. 

– 

Кафедра філософії та економіки  освіти 
6. Інноватика в принципах і механізмах 
функціонування середнього освітнього 
закладу випереджаючої освіти для 
сталого розвитку 

Планування розвитку школи як мистецтво 
досягнення вищого рівня 
результативності роботи. 
Автори - Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., 
Бондар Т.О. 

– 

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи  
7. Роль обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти у 
науково-методичному забезпеченні 
системи управління якістю освітнього 
процесу 

Технології експертної діяльності 
психологічної служби.  
Автор -  Сухенко Я.В. 

Срібна медаль 
Міжнародної 

виставки «Сучасні 
навчальні заклади 
освіти-2010» 

Обласний методичний центр природного розвитку дитини 
8. Інноватика в дошкільній освіті Особистісно зорієнтована навчально-

виховна система розвитку дитини в 
дошкільному закладі. Впроваждення 
програми «Я у світі» (І етап). 
Автор – Коршунова Т.Л. 

– 
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Лауреатом конкурсу у номінації «Інноватика у дошкільній освіті» став Полтавський 
районний методичний кабінет, відзначений срібною медаллю.   

Лауреат конкурсу у номінації «Інноватика у ЗНЗ» та володар бронзової медалі - 
Комсомольський НВК ім. Н.І. Бугаєвської. Також бронзову медаль отримав лауреат  
конкурсу у номінації «Інноватика у співпраці ЗНЗ і ПТУ»  Хорольська гімназія.  

У окремому павільйоні розмістилися стенди Кременчуцького педагогічного 
училища ім. А. С. Макаренка. Представники КрПУ отримали золоту медаль виставки. 

 
Таблиця 2. Інформація про участь підрозділів ПОІППО у Міжнародних виставках 
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» та  «Освіта України. Інноваційні 

технології навчання» (2006-2010 рр.) 
 

Підрозділ ПОІППО Кількість робіт для участі у номінаціях  
 2006 2007 2008 2009 2010 Всього 

Кафедра філософії та економіки  
освіти 

– 2 – – 1 3 

Кафедра педагогічної 
майстерності 

– 1 1 1 – 3 

Кафедра менеджменту освіти – 1 1 1 – 3 
Кафедра змісту освіти – – 1 1 – 2 
Центр інновацій та інформації 1 2 2 1 - 6 
Редакційно-видавничий відділ – 1 – – – 1 
Відділ дошкільної, початкової  
та спеціальної освіти 

– 2 – 1 2 5 

Відділ природничо-
математичних дисциплін 

2 1 1 – 1 5 

Відділ гуманітарних дисциплін 1 – 1 1 1 4 
Відділ методики виховання – 4 2 – 1 7 
Відділ засобів навчання – 1 1 – – 2 
Обласний центр практичної 
психології та соціальної роботи 

– 2 1 1 1 5 

Обласний методичний центр 
природного розвитку дитини 

– 1 – – 1 2 

Навчальна частина – 2 2 – – 4 
Разом: 4 20 13 7 8 52 

Основна проблема підготовки матеріалів на Міжнародні виставки – низька 
активність працівників ПОІППО у підготовці матеріалів для участі у номінаціях виставок. 
За останні п’ять років активну участь у підготовці робіт на виставки брали лише відділ 
методики виховання (7 робіт), центр інновацій та інформації (6 робіт), відділ дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти (5 робіт), відділ природничо-математичних дисциплін (5 
робіт), обласний центр практичної психології та соціальної роботи (5 робіт).  

У 2010 році 14 працівників ПОІППО для участі у двох Міжнародних виставках 
підготували 8 робіт для 4 номінацій, у результаті отримали 2 срібні медалі.  
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ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (Кирилюк М.В.) 

3.1. Методичне забезпечення навчального процесу (Кирилюк М.В.) 
 

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.  

Основними напрямками науково-методичної роботи інституту в 2010 році були 
визначені: 

 удосконалення системи методичної роботи з педагогічними працівниками області на 
основі  впровадження сучасних інноваційних технологій;  

 здійснення необхідних організаційних та науково-методичних заходів щодо 
переходу на 11-річний термін навчання та запровадження обов’язкової дошкільної 
освіти з п’ятирічного віку; 

 модернізація системи регулярного обміну науково-педагогічною інформацією між 
районами, школами з метою покращення методичної допомоги педагогічним 
працівникам; 

 удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду та педагогічних інновацій шляхом упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

 здійснення організаційно-методичної роботи щодо залучення освітніх установ до 
проектної діяльності; 

 розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних 
праць; 

 посилення практичної спрямованості і результативності різних форм методичної 
роботи (науково-практичні конференції, тематичні семінари, круглі столи, 
педагогічні читання тощо); 

 організація систематичної консультаційної роботи методичних та педагогічних 
працівників для вирішення повсякденних та перспективних проблем. 
Відповідно до цільових завдань здійснено методичне забезпечення навчально-

виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах 
шляхом проведення 12 обласних науково-практичних семінарів, 36 семінарів-практикумів 
для методистів районних і міських методичних служб, керівників районних (міських) 
методичних об'єднань. Проведено 5 Всеукраїнських, 3 обласні науково-практичні 
конференції і семінари, взято участь у 3 міжнародних і Всеукраїнських проектах. Цими 
формами роботи було охоплено понад 4 тисячі педагогів.   

У 2010 році у  24 СДГ працювало 290 педпрацівників. Індивідуальна форма навчально-
методичної роботи відображена в проведенні викладачами кафедр та методистами 
консультативної роботи як на базі інституту, так і під час виїздів в райони і міста, в навчальні 
заклади. В середньому такою формою роботи було охоплено понад 600 педагогів. В області 
робота з молодими педагогами делегована районним методичним кабінетом. Разом з тим, творчі 
молоді вчителі працюють в СДГ, виступають на конференціях з повідомленнями, проводять 
відкриті уроки тощо.  

Широко в області використовується така форма навчально-методичної роботи, як 
вивчення, узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду. Досвід 20 педагогів та 
навчальних закладів вивчено, відвідано до 400 уроків, понад 100 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 30 тематичних інструктивно-методичних нарад. 
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Оптимізація науково-методичної роботи в інституті передбачає використання 
інтерактивних форм, інформаційно-комунікаційних технологій. Відпрацьована технологія 
проведення цих заходів сприяє налагодженню співпраці методичних служб обласного та 
районного рівнів.  

У 2010 році на базі районів та міст області було проведено 95 заходів, а саме: 
№ Район (місто) Кількість заходів 
1. м. Полтава 31 
2. м. Кременчук 15 
3. м. Комсомольськ 2 
4. м. Лубни 6 
5. м. Миргород 4 
6. В.Багачанський 2 
7. Гадяцький 4 
8. Глобинський 1 
9. Гребінківський – 
10. Диканський 1 
11. Зіньківський 2 
12. Карлівський 2 
13. Кобеляцький 2 
14. Козельщинський 1 
15. Котелевський – 
16. Кременчуцький 1 
17. Лохвицький 2 
18. Лубенський 1 
19. Машівський 1 
20. Миргородський 1 
21. Н.Санжарський – 
22. Оржицький – 
23. Пирятинський 6 
24. Полтавський 3 
25. Решетилівський – 
26. Семенівський 1 
27. Хорольський 3 
28. Чорнухинський 1 
29. Чутівський 1 
30. Шишацький 1 
 Всього 95 
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3.2. Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари тощо  
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Кафедра педагогічної майстерності 

1. Білик Н.І Міжнародна науково--
практична конференція 
«Актуальні тенденції 
освіти дорослих у 
сучасному вимірі» 

17-18.11. 
2010 р. 114 63 

 «Імідж сучасного 
педагога», № 10, 
(109) 2010 року, 
новини ПОІППО, 
листопад 

2. Білик Н.І. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Науково-методичне 
забезпечення розвитку 
інноваційних процесів у 
системі післядипломної 
освіти педагогічних 
кадрів сільських 
регіонів». м. Запоріжжя. 

07-09.04. 
2010 р. 130 4 

Рубрика «Журнал у 
журналі» у  
ж. «Імідж сучасного 
педагога», № 3, (102) 
2010 року, 

3. Білик Н.І. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інновації як чинник 
суспільного розвитку: 
теорія та практика».  
м. Суми. 

19-21.05. 
2010 р. 120 6 

Спец. випуск 
журналу «Імідж 
сучасного педагога», 
№ 5, (104) 2010 
року, 

4. Білик Н.І. Обласний семінар СДГ 
"Школа-родина" за 
темою "Народні ремесла 
в родині" 

30.09. 
2010 р. 30  

новини ПОІППО, 
вересень 

5. Білик Н.І. Обласний семінар "Образ 
учителя-гуманіста в 
сучасній школі" 

20.12. 
2010 р. 34  

новини ПОІППО, 
грудень 

6. Новак О.О. Обласний семінар "Стан і 
перспективи 
впровадження програми 
"Сприяння 
просвітницькій роботі 
«рівний-рівному» серед 
молоді України щодо 
здорового способу життя 
у Полтавській області»" 
м. Комсомольськ 

27.10. 
2010 р. 25  

новини ПОІППО, 
жовтень 

Кафедра філософії і економіки освіти 
7. Кафедра філософії 

і економіки освіти 
(спільно з центром 
педагогічних 
інновацій та 
інформації) 
 

Обласний семінар 
«Філософія школи 
майбутнього» 
 

25.03. 
2010 р.  35  

1. Спецвипуск 
журналу «ПМ» 
«Конструюємо 
школу 
майбутнього». 
2. Новини ПОІППО. 
4. Робочі матеріали 
для обласного 
семінару. 

8. Кафедра філософії 
і економіки освіти 
(спільно з центром 
педагогічних 

Обласний форум 
«Удосконалення 
 шкільних підручників: 
практика, філософія і 

21.10. 
2010 р. 80  

1.Робочі матеріали 
для обласного  
форуму вчителів-
апробаторів 
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інновацій та 
інформації) 
 

економіка освіти» 
 

підручників. 
2. Новини 
ПОІППО. 
2. Веб-сайт 
ПОІППО, сайт укр.-
нідер. проекту. 
3. Студія «Місто» 

Кафедра менеджменту освіти 
9. Водолазська Т.В. Обласний семінар 

«Менеджмент 
керівників освітніх 
закладів» в рамках 
україно-
нідерландського 
проекту «Використання 
інноваційних освітніх 
технологій для 
підготовки педагогів 
навчальних закладів» 

27-28.04 
2010 р. 52 

3+2 з 
Корол
івства 
Нідер
ланди 

Наказ, листи, 
програма, 
презентації, статті 
в газеті 
«Управління 
освітою» 

10. Гавриш Р.Л. Міжобласний семінар-
тренінг «Евалюація: 
методика проведення» в 
рамках україно-
польського проекту 
«Лідери освітніх 
ініціатив» на базі 
Закарпатського ОІППО 
в м. Ужгород 

18-22.10 
2010 р. 38 

30+3 з 
Поль
щі 

Програма та 
презентація 

11. Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Обласний семінар 
«Освіта і здоров’я» на 
базі Зіньківської ЗОШ 
№1 

30.01. 
2010 р. 25 - 

Інформація на сайті 

12. Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Обласний семінар-
тренінг «Шкільний 
бюджет у сучасних 
умовах» за участю 
міжнародного фонду 
«Відродження» та 
Асоціації керівників 
шкіл м. Києва 

3.03 
2010 р. 31 

5+1 з 
Поль
щі 

Інформація на сайті, 
наказ, листи 

13. Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Обласна науково-
практична конференція 
«Українська модель 
ГАШ» на базі Дібрівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.. 
Миргородського району 

27.10 
2010 р. 45 - 

Наказ, листи, 
програма, 
презентації, 
інформація на сайті, 
рекомендації, 
спеціальний випуск 
Часопису «Освіта 
Полтавщини» 
(№21/22, 2010) 

14. Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Всеукраїнський семінар 
«Емоційний інтелект і 
сучасна школа» 27-30.11 

2010 р. 30 4 

Наказ, листи, 
програма, 
презентації, 
інформація на сайті, 
матеріали, 
рекомендації 

Кафедра методики змісту освіти 
15.  Пашко Л.Ф., 

Корягіна Н.В. 
Обласний науково-
методичний семінар 
«Формування ключових 
життєвих 
компетентностей у 
процесі профільного 
навчання у ЗНЗ 
області» 

5.11.  
2010 р. 39 - 

Рекомендації 
семінару. 
Звіт 

Центр практичної психології і соціальної роботи 
16. Муліка К. М. Обласний семінар 

«Психологічне 
24.02. 
2010р. 60 1 Рекомендації 

семінару 
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забезпечення 
запровадження Базової 
програми розвитку 
дитини дошкільного 
віку «Я у світі»» 

17. Муліка К. М. Спільний семінар 
ГУОН, ПОІППО, 
Державного 
департаменту України з 
питань виконання 
покарань в Полтавській 
області  «Психолого-
педагогічна взаємодія 
вчителів та персоналу 
установ у вихованні 
підлітків з девіантною 
поведінкою, а також 
тих, які потрапили в 
екстремальні ситуації»  

29.04. 
2010 р. 

35 - 

Поповнена база 
даних працівників 
психологічної 
служби 
практичними 
психологами 
Державного 
департаменту 
України з питань 
виконання 
покарань в 
Полтавській 
області , медичних 
установ. 
Запроваджено 
спільні курси 
підвищення 
кваліфікації у 2011 
році (лютий) 

18. Муліка К. М.  Інструктивно-
методична нарада «Про 
підсумки виконання 
Плану дій щодо 
реалізації Концепції 
розвитку психологічної 
служби системи освіти 
на період до 2012 року» 

26.05. 
2010 р. 

27 - 

Методичні 
рекомендації 
ПОІППО від 
22.09.2010 № 930 
«Про 
документацію та 
звітність 
працівників 
психологічної 
служби» 

19. Муліка К. М. Роль професійної 
орієнтації учнівської 
молоді області на 
здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей. 

24.11. 
2010 р. 

22 - 

Рекомендації 
обласному центру 
зайнятості щодо 
«Проекту програми 
професійної 
орієнтації 
учнівської молоді 
Полтавської 
області на здобуття 
актуальних 
на ринку праці 
професій та 
спеціальностей 
у 2011 - 2014 
роках» 

20. Муліка К. М. Інструктивно-
методична нарада «Про 
орієнтири діяльності 
працівників 
психологічної служби 
системи освіти у 2010-
2011» 

13.09. 
2010 р. 

80 - 

Рекомендації 
семінару 

21. Муліка К.М. «Молодіжне 
середовище: проблеми і 
перспективи. 
Формування у молоді 
позитивного ставлення 
до життя» (обласна 
розширена нарада) 

09.12. 
2010 р. 

120 - 

Протокольні 
доручення ГУОН 

22. Лук’яненко Н. О. «Досвід практичних 
психологів щодо 
здійснення 
розвивальної роботи з 

17.03. 
2010 р. 34 - 

Звіт про семінар 
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дітьми, які мають 
особливі потреби в 
умовах 
загальноосвітнього 
навчального закладу»  

23. Жданюк Л.О. «Методичний супровід 
діяльності практичних 
психологів у закладах 
інтернатного типу, 
вищих навчальних 
закладах I-II р.а., 
професійно-технічних 
навчальних закладах» 

30.03. 
2010 р. 

50 - 

- 

24. Сухенко Я. В. «Соціологічне 
дослідження як 
актуальний напрямок 
роботи соціального 
педагога в 
загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

11.05. 
2010р. 

30 - 

Програма тренінгу 
«Сухенко 
Я. В. Особливості 
організації, 
проведення та 
презентації 
результатів 
соціологічного 
дослідження : 
[програма 
тренінгу] / 
Я. В. Сухенко. – 
Полтава : ПОІППО, 
2010. – 18 с.» 

25. Лук’яненко Н. О. «Використання 
активних та 
інтерактивних форм і 
методів у роботі 
практичних психологів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів» 

16.11. 
2010 р. 

27 - 

- 

26. Сухенко Я.В. «Система 
профілактичної роботи 
соціального педагога з 
учнями з девіантною 
поведінкою» 

20.12. 
2010 р. 

30 - 

«Сухенко Я. В. Прев
енція агресивності та 
насилля в освітньому 
середовищі : 
[методичні 
рекомендації] / 
[Сухенко Я.В., 
Дроздов О. Ю., 
Живолуп Л. В., 
Ніжинська О. В. ] ; за 
ред. Я. В. Сухенко. – 
Полтава : ПОІППО, 
2010. – 79 с.» 

Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти 
27. Ільченко В.Р., 

Пашко Л.Ф. 
 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Концепції та 
методичні моделі 
вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

15.04. 
2010 р. 136 36 

Збірник матеріалів 
конференції, 
рекомендації 

Відділ методики виховання 
28. Настенко Н.В. Обласний семінар-

практикум «Створення 
виховної системи 
загальноосвітнього 
закладу для 
удосконалення роботи з 
учнівською молоддю (за 
програмою «основні 
орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів 
загальноосвітніх 

16-17.02  
2010 р. 30 - 

Збірник матеріалів 
семінару, новини 
ПОІППО  
від 18 лютого 
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навчальних закладів 
України») 

29. Настенко Н.В. Обласний конкурс «На 
кращу модель виховної 
системи навчального 
закладу» 

Березень-
травень 60 - 

Наказ ГУОН від 7.06 
№ 419 

30. Настенко Н.В.  Обласний форум 
батьківської 
громадськості «Вчителі – 
батьки – учні: пошук 
шляхів порозуміння» 

7.10. 
2010 р.  95 - 

Збірник матеріалів 
форуму, новини 
ПОІППО від 10 
жовтня 

31. Настенко Н.В. Обласна нарада-семінар 
«Про особливості 
виховної роботи у 
новому навчальному 
році» 

25.08. 
2010 р. 40 - 

Новини ПОІППО 
від 25 серпня 

32. Кирієнко М. Обласний семінар-
практикум 
«Використання 
здоров`язберігаючих 
технологій на уроках 
фізичної культури та 
«Захисту Вітчизни» 

7.10. 
2010 р. 35 - 

Методичні 
рекомендації (лист 
ПОІППО від 
7.10.2010 р. № 903), 
збірка матеріалів 
семінару, новини 
ПОІППО від 8 
жовтня 

33. Халецька Л.Л. Обласний семінар-
практикум 
«Використання 
художньо-педагогічних 
технологій на уроках 
освітньої галузі 
«Естетична культура» 

20.10. 
2010 р. 54 - 

Збірка матеріалів 
семінару, новини 
ПОІППО від 21 
жовтня 

34. Гелеверя Р.О. Всеукраїнський круглий 
стіл «Шляхи 
удосконалення 
навчальних програм з 
російської мови для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
навчанням українською 
та російською мовами» 

30-31.03. 
2010 р.  68 12 

Збірка матеріалів 
круглого столу, 
підготовлено 
статтю до 
журналу 
«Постметодика»но
вини ПОІППО від 
1.04  

35. Гелеверя Р.О. Обласний семінар-
практикум 
«Організаційна робота 
методичних кабінетів у 
період упровадження 
інноваційних технологій 
у роботу по 
забезпеченню 
навчальною літературою 
закладів області» 

8-9.12. 
2010 р.  45 5 

Новини ПОІППО 

36. Чемшит В.Г. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Становлення і розвиток 
етнодизайну: український 
та європейський досвід» 

28-29. 
2010 р. 420 

233+, 
35 із-
зі 
кордо
ну 

Збірник матеріалів 
конференції 
(грудень), новини 
ПОІППО 

37. Каліберда Г.А. Обласний семінар-
тренінг «Полтавський 
дебатний березень! 

13-14.03. 
2010 р.  112 7 

Новини, інтерв`ю на 
облрадіо 15 березня 

38. Каліберда Г.А. Інструктивно-методична 
нарада-семінар 
«Організація навчально-
виховного процесу в 
позашкільних навчальних 
закладах у 2010-2011 н. 
р.» 

7.09. 
2010 р. 41 - 

Рекомендації 
семінару від 7 
вересня 

39. Каліберда Г.А. Обласний семінар-
практикум 

7-8.10.  
2010 р. 55 1 Інтерв`ю від 10 

листопада на ТДРК 
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«Християнська етика в 
українській культурі» 

 «ЛТАВА» 

Відділ гуманітарних дисциплін 
40. Коваленко О.П. 

Міщенко І.О., 
Чирка В.В. 

Обласний науково-
практичний семінар 
«Компетентнісний 
підхід у сучасній освіті: 
формування життєво 
необхідних та галузевих 
компетентностей 
школярів» 

19.11.  
2010 р.  35 - 

Рекомендації 
семінару 

41. Міщенко І.О. Обласний семінар-
практикум «Психолого-
педагогічні аспекти 
вивчення мілітарної та 
політичної історії» 

4. 11.  
2010 р. 35 - 

Рекомендації 
семінару 

42. Чирка В.В. Обласний семінар-
практикум «Зарубіжна 
література: урок у 
біоадекватній 
технології» 

23-24.11.  
2010 р. 40 - 

Рекомендації 
семінару 

43. Коваленко О.П. Обласна науково-
практична конференція 
«Формування учня-
патріота» засобами 
літературного 
краєзнавства» 

25.11.  
2010 р. 60 - Рекомендації 

семінару 

44. Коваленко О.П. Обласний науково-
практичний семінар 
«Компетентнісний 
підхід у сучасній освіті: 
формування життєво 
необхідних та галузевих 
компетентностей 
школярів» 

19.04.   
2010 р. 40 - Рекомендації 

семінару 

Відділ початкової, дошкільної та спеціальної освіти 
45. КрилевецьМ.П.,  

Корф І.В., Пасяда 
М.І. 

Здоров’язберігаюче 
освітнє середовище як 
запоруки успішного 
життя дитини в 
сучасному суспільстві. 

13.05. 
2010 р. 
теоретична 
частина, 
20.10.10 р. 
практична 
частина 

40 - 

Рекомендації 
семінару 

46. Калініченко І.О Шляхи вирішення 
психолого-педагогічних 
проблем впровадження 
інклюзивного навчання. 

4.11. 
2010 р.  35 - 

Рекомендації 
семінару 

47. Тимошенко Н.П Здоров’язберігаючі 
технології в 
логопедичній роботі: 
реалії та перспективи. 

30.11. 
2010 р.  30 - 

Рекомендації 
семінару 

Відділ природничих дисциплін 
1. Кучеренко О.В. Формування життєвих 

компетентностей учнів на 
уроках фізики та 
астрономії 

17.11.  
2010 р. 35 1 

Рекомендації 
семінару 

2. Гарус І.Б. “Формування життєво 
необхідних галузевих 
компетентностей при 
навчанні математики”  

21-22.10 
2010 р. 
 

75 1 
Рекомендації 
семінару 

3. Буйдіна О.О. Науково-методичний 
семінар «Проектна 
технологія у навчанні 
хімії»  

15.04. 
2010 р. 80 - 

Матеріали семінару 
розміщені на сайті 
«Хімічна освіта 
Полтавщини» 

4. Буйдіна О.О. Обласний семінар-
практикум 
«Оптимізація 

27.04. 
2010 р. 40  

Рекомендації 
семінару 
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навчального 
навантаження у процесі 
самостійної роботи 
школярів на уроках 
хімії» 

5. Шостя С.П. Обласний науково-
практичний семінар  
«Сучасні технології 
навчання інформатики» 

1.12. 
2010 р. 35 - 

Рекомендації 
семінару 

6. Шкоденко Л.А. Обласний семінар «Роль 
туристсько-краєзнавчої 
діяльності при вивченні 
географії у формуванні 
безпечної поведінки 
школярів» 

23.11. 
2010 р. 42 2 

Рекомендації 
семінару 

7. Козак І.О. «Роль формування 
навичок здорового 
способу життя при 
вивченні біології в ЗНЗ 
області»   

23-24.09. 
2010 р. 75 14 

Збірник матеріалів 

Відділ засобів навчання 
1. Дмитренко І.І Обласний семінар  

«Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчально-
виховному процесі» 

20.05.  
2010 р. 

37 
осіб 0 

Роботу семінару 
висвітлювали 
місцеві засоби 
масової інформації 

2. Волошко О.В. Обласний семінар 
«Особливості роботи 
шкільних бібліотек 
спеціальних навчальних 
закладів. Використання 
корекційно-
реабілітаційного 
обладнання»  

7.11.   
2010 р. 

35 
осіб 0 

Рекомендації 
шкільним 
бібліотекарям та 
заступникам 
директорів 

3. Атахаджаєва Н.В. Обласний семінар-
практикум 
«Організаційна робота 
методичних кабінетів 
відділів освіти в період 
впровадження 
інноваційних 
комп’ютерних технологій 
у роботу щодо 
забезпечення навчальною 
літературою закладів 
освіти» 

8-9.11. 
 2010 р. 

45 
осіб 4 

Рекомендації 
відділам 
(управлінням) освіти 
райдержадміністраці
й (міськвиконкомів) 

Таблицю підготувала Чупрікова Л.А. 
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3.3. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області, моніторинг 
педагогічної діяльності (Калініченко І.О.) 

Діяльність методичної служби області з питань педагогічного моніторингу відбулався 
відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 09.07.2009 № 551. 

Було визначено порядок проведення досліджень, вироблено анкети. Моніторинг 
педагогічної діяльності було здійснено відповідно до графіку: 
№ 
п/п Предмет Район (місто) Відповідальний 

1. Математика Шишацький Гарус І.Б. 
2. Фізика м. Кременчук Кучеренко О.В. 

3. Географія Хорольський, 
Новосанжарський Шкоденко Л.А. 

4. Біологія, основи здоров’я Лубенський Козак І.О. 

5. Українська мова і 
література Гадяцький Коваленко О.П. 

6. Історія та право м. Миргород, Чутівський Міщенко І.О. 

7. Захист Вітчизни, фізична 
культура 

м. Комсомольськ, 
Карлівський Кирієнко М.І. 

8. Трудове навчання, 
креслення Глобинський, Лохвицький Чемшит В.Г. 

9. Початкове навчання В-Багачанський, Машівський Крилевець М.П. 

10. Дошкільне виховання м. Полтава, Зінківський, 
Диканський, Решетилівський 

Пасяда М.І., 
Корф І.В. 

11. Російська мова,  
шкільні бібліотеки Кобеляцький Гелеверя Р.О. 

12. Виховна робота Решетилівський Настенко Н.В. 
13. Логопедична служба м. Лубни Тимошенко Н.П. 
14. Іноземні мови Гребінківський Цехановська В.О. 
15. Інформатика Пирятинський Шостя С.П. 

Результати обговорені і затверджені рішенням науково-методичної ради від 
24. 11. 2010 року протокол № 5. 

3.4. Моніторинг забезпечення підручниками   
(Атахаджаєва Н.В., Волошко О.В.) 

 
1. Загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання  
У  2010-2011   навчальному   році    забезпечення    підручниками  учнів 1-11 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання складає 95,2%. З них 
підручниками 2005-2010 років видання  – 77,5%. Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 98,2% (нові видання – 23,7 %).  
5-9 кл. – 99,6% (нові видання – 99,6 %).  
10-11 кл. – 81,96% (нові видання – 63,3 %).  
Підручники для 10 класу надійшли на 84,9% від запланованої кількості. З 56 

найменувань підручників надійшло 44.   
Після отримання усіх підручників для 10 кл. забезпечення учнів ЗНЗ з українською 

мовою навчання складатиме 98,95% (нові видання – 81,3%). 
 
2. Загальноосвітні навчальні заклади з російською мовою навчання  
У  2010-2011   навчальному   році    забезпечення    підручниками    учнів 1-11 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання складає 94,8%. З них 
підручниками 2005-2010 років видання  – 80,7%. Зокрема по класах: 
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1-4 кл. – 96,3% (нові видання – 55,6 %).  
5-9 кл. – 99,2% (нові видання –  99,2 %).  
10-11 кл. – 82,7% (нові видання – 54,8 %).  
Підручники для 10 класу надійшли на 79,5% від запланованої кількості. З 9 

найменувань підручників надійшло 7.   
Після отримання підручників для 10 кл забезпечення учнів 1-11 кл. ЗНЗ з 

російською мовою навчання складатиме 96,6%. З них новими – 82,5%. 
 
3. Спеціальні навчальні заклади  
ЗОШ-інтернат для глухих дітей забезпечена спеціальними підручниками (1-4 кл.) 

на 44,3%, з них новими – на 22,9%.  
ЗОШ-інтернат для слабочуючих забезпечена підручниками (1-4 кл.) на 100%, з них 

новими – 27%.  
У цих закладах змушені використовувати загальноосвітню навчальну літературу,  

яка не в повній мірі відповідає спеціальним програмам навчання.  
ЗОШ для слабозорих дітей забезпечена спеціальною літературою на 20,2%, з них 

новими – 20,2%.  
Учні даного навчального закладу використовують підручники загальноосвітньої 

школи, які забезпечують виконання програм навчання, але не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам для дітей з вадами зору. 

 
3. Допоміжні загальноосвітні начальні заклади 
Допоміжні школи забезпечені спеціальними підручниками на 52,8%, з них новими 

– на 21%. Зокрема по класах: 
1-4 кл. – 50,1% (нові видання – 32,8%). 
5-9 кл. – 56,9% (нові видання – 17,9%). 
 10 кл. – 12,6% (нові видання –  10,4%). 

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

проведено 6 засідань відділу з таких питань: 
 про хід виконання плану атестації навчальних закладів; 
 про організацію вивчення стану виконання ліцензійних умов приватних 

навчальних закладів; 
 про підготовку курсів-тренінгів з теми: «Програмно-методичне забезпечення 

атестації професійно-технічного навчального закладу»; 
 про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2010»; 
 аналіз роботи відділу за поточний рік та планування на 2011 р. 
Упорядковано електронний варіант Державних стандартів із 184 робітничих 

професій. 
 Розроблено: 
 орієнтовну регіональну програму атестаційної експертизи дошкільних навчальних 

закладів (оновлена); 
  орієнтовну регіональну програму атестації дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку 
У рамках  Бібліотеки педагогічного досвіду підготовлено до друку та надруковано 

навчальні посібники: 
  методичні рекомендації для вчителя, робочий зошит для учня та електронні 

презентації з української літератури для 5 класу; 
  розв’язування нерівностей методом інтервалів. Посібник для підготовки до ЗНО. 
Підготовлено електронний варіант посібника:  
  методичне забезпечення самоатестації начальних закладів як складової державної 

атестації навчальних закладів. 
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          Здійснено атестаційну експертизу навчальних закладів – шкіл-інтернатів: Гадяцької 
школи-інтернату, Полтавського обласного ліцею-інтернату ім. А.С. Макаренка, Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей Полтавської області, Градизької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. 

Проведено перевірку виконання ліцензійних умов професійної освітньої діяльності 
навчальними закладами  Полтавської області приватної форми власності: приватна ЗОШ  
«АДА» м. Кременчука, Полтавська і Пирятинська філії Європейського університету 

Проведено:  
 експертизу ліцензійних матеріалів 94 суб’єктів ліцензування; 
 експертизу атестаційних матеріалів 116 загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів; 
 експертизу атестаційних матеріалів 13 професійно-технічних навчальних закладів. 
Підготовлено 6 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування та 

атестації навчальних закладів та пакет документів до них. 
Взято участь у підготовці матеріалів та проведенні  4-х засідань експертної комісії  

Державної акредитаційної комісії з ліцензування та атестації професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Підготовлено інформаційно-аналітичну документацію (рішення РЕР, накази, 
інформації, довідки, листи, щоквартальні звіти тощо). 

Проведено курси-тренінги з теми: «Програмно-методичне забезпечення атестації 
професійно-технічного навчального закладу» для керівників та методистів ПТНЗ. Укладено 
електронний збірник матеріалів тренінгу. 

У рамках проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2010»: 

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-2010». 
Проведено:  
 консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість близько115). 
 консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість  269). 

 

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

Навчально-комп'ютерні комплекси (Дмитренко І.І.) 
У загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 8490 сучасних 

персональних комп’ютерів. Середній показник навантаження становить 15 учнів 1-11 
класів на 1 ПК (у тому числі у міських школах – 19 учнів 1-11 класів на 1 ПК, у сільських – 
11 учнів 1-11 класів). Обладнано 735 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  навчально-виховному процесі шкіл використовуються 203 мультимедійні 
проектори та 62 інтерактивні дошки, придбані за кошти місцевих бюджетів, а також 54 
назви комп’ютерних програм навчального призначення, які надійшли безкоштовно від 
Міністерства освіти і науки України. 

Послугами мережі Інтернет користується 376 загальноосвітніх шкіл. 
В області функціонує електронна пошта між Головним управлінням освіти і науки, 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділами (управліннями) освіти, 
загальноосвітніми навчальними закладами. Створено та підтримуються 104 Веб-сайти 
відділів (управлінь) освіти, методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів. 
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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) з підготовки 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 – 2010 роках навчання у режимі тренінгу 
пройшли 10078 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 номери 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 2010 року організованим підвезенням 
було забезпечено 100 % учнів.  

Протягом 2003-2010 років за місцеві та спонсорські кошти районами області було 
придбано 112 шкільних автобусів, з них у 2010 році – 2  транспортних засоби 
(Семенівським та Глобинським районами). 

За рахунок коштів Державного бюджету у 2004 році придбано 14, у 2005 – 18, у 
2008 році  − 10 шкільних автобусів. Усього за кошти Держбюджету придбано 42 автобуси 
на суму 7,6 млн. грн. 

У 2010 році за рахунок коштів Державного бюджету планується  придбати 4 
шкільних автобуси, крім цього передбачається поставка 4 автобусів за рахунок коштів 
Світового банку.    

Станом на 15.12.2010 року в області забезпечують підвезення учнів та вчителів 149  
шкільних автобусів. Усього за час дії програми було придбано 154 транспортних засоби, з 
них 4 автобуси списані за непридатністю у Семенівському, Новосанжарському, 
Лубенському та Кременчуцькому  районах, 1 – технічно несправний.  
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 Перевиконання програми відмічено у Гадяцькому, Кобеляцькому, Лубенському, 
Решетилівському, Глобинському районах. Козельщинський, Гребінківський, 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 2010 рр. на виконання Програми «Шкільний автобус» 
використано близько 48 млн. грн. 

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. 

У рамках реалізації Державної програми «Шкільний автобус» 3 листопада 2010 року 
для спеціалістів та методистів відділів освіти райдержадміністрацій, що координують на 
місцях дане питання, була проведена інструктивно-методична нарада «Про хід реалізації 
Державної програми «Шкільний автобус»: результати, проблеми, перспективи». На захід 
були запрошені представники управління ДАІ в Полтавській області, 
Головавтотрансінспекції та ДП «Полтаваавтотранссервіс».  

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. 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. 
Зазначені питання потребують термінового вирішення на державному рівні. 

 
Корекційне обладнання (Волошко О.В.) 

У Полтавській області нараховується 14 спеціальних шкіл-інтернатів. У кожній 
встановлено та використовується корекційно-реабілітаційне обладнання.  До складу 
обладнання входять інтерактивні дошки, засоби навчання та корекції для кабінетів 
лікувальної фізкультури, психологічної реабілітації, соціально-побутового орієнтування, 
логопедичного та музичного кабінетів, а також засоби навчання для розвитку слухових 
відчуттів, зорового сприймання, дотикової пам’яті, формування граматичного ладу 
мовлення, оволодіння механізмом письма тощо.  

На сьогоднішній день обладнання використовується в повному обсязі.   
Протягом 2008-2010 років методистами відділу засобів навчання вивчався стан 

упровадження 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 щодо роботи з корекційно-реабілітаційним 



 71

обладнанням та проблем, які виникають під час роботи з ним. Було відвідано 11 
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, де вивчено стан упровадження    корекційно-
реабілітаційного обладнання на місцях.   

7 грудня 2010 року було проведено обласний семінар «Особливості роботи 
шкільних бібліотек спеціальних навчальних закладів. Використання корекційно-
реабілітаційного обладнання», на якому піднімалися актуальні питання щодо 
впровадження корекційного обладнання. 
 

3.7. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2010» (Канівець З.М.) 
 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В.Остроградського разом з Головним управлінням освіти і науки та обкомом профспілки 
працівників освіти і науки  провів конкурс “Учитель року-2010” за номінаціями, які  
визначені Міністерством освіти і науки, і повідомляє про те, що у конкурсі взяли участь 
близько 1 200 педагогів області.  

І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010» пройшов у 28 містах і районах 
області в грудні 2009 р. –  січні 2010 р., у якому взяло участь близько 600 педагогів. ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010» проходив відповідно до методичних 
рекомендацій, розроблених  МОН України. До оргкомітету  надійшло  84 заяви педагогів з 
25 районів та міст області.  

З 01 по 04  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 етапу, розповідаючи про власний досвід, використовували 
мультимедійні засоби. 
          За участь у відбірковому етапі  учасники одержали дипломи та компакт-диски із 
записом методичних матеріалів із предмета в подарунок. 
          22-25 лютого відбувся  очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  
„Учитель року-2010”. 

Учасниками очного етапу були  представники 16 міст і районів області (50 % від 
загальної кількості). Більшість учасників 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». 

25 лютого 2010 р. у приміщенні малого залу Обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді відбулося урочисте закриття обласного туру  Всеукраїнського 
конкурсу “Учитель року-2010”. На свято були запрошені представники усіх районів і міст 
області. В урочистостях взяло участь близько 300 осіб. Були запрошені представники 
обласної ради, Головного управління освіти і науки, обкому профспілки працівників освіти 
і науки, професійні колективи.         

20 лауреатів конкурсу нагороджені преміями та дипломами, 5 переможців – 
преміями, грамотами Головного управління освіти і науки та пам’ятними стрічками. 
          Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях були визначені: 

– номінація «Географія»: Павленко Сергій Костянтинович, учитель Кременчуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12; 

– номінація «Математика»: Подолян Зінаїда Миколаївна, учитель  гімназії №30 м. 
Полтави; 

– номінація «Правознавство»: Бехтер Ірина Леонідівна, учитель Диканської гімназії 
№2; 
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– номінація «Хімія»:Довгуша Галина Василівна, учитель Котелевської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4; 

– номінація «Трудове навчання»: Приходько  Юлія Миколаївна, учитель гімназії 
№17 м. Полтави. 

Відзначені педколективи шкіл м. Полтави, на базі яких проводився очний етап 
конкурсу, за участь в організації  його проведення. Місцеві засоби масової інформації  
висвітлювали в пресі та на телебаченні відкриття і закриття обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010», І туру конкурсу в районних та міських 
засобах масової інформації. 

У ІІІ (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу лауреатом у номінації «Хімія» 
стала Довгуша Галина Василівна, учитель Котелевської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4, а Приходько  Юлія Миколаївна, учитель гімназії №17 м. Полтави, посіла 
почесне перше місце у номінації «Трудове навчання». 

3.8. Масові заходи серед учнівської молоді  
(Коваленко О.П., Гарус І.Б., Халецька Л.Л.) 
Підрозділ, учасник  Назва заходу Місце  

проведення 
Дата 

проведе-
ння 

Форма і результати 
участі ПОІППО 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
учнів 9 та 11 класів проведення державної 

підсумкової атестації з 
математики для учнів 9 та 
11 класів. 

навчальні 
заклади області 

Квітень-
червень 

 

новини ПОІППО 

учні 8-11 класів XV математичних 
змаганнях імені 
М.В.Остроградського 
(наказ УоіН №517 від 
24.10.03). 

 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені 
В.Г.Короленка 

Жовтень 
 

новини ПОІППО 

учні 2-11 класів міжнародний 
математичний конкурс 
”Кенгуру”. 

 

навчальні 
заклади області 

Вересень інструктивно-
методичної наради 

методистів з 
математики 
(14.01.10.) 

Відділ методики виховання 
Настенко Н. В. Організаційне забезпечення 

оздоровлення та 
відпочинку 100 
обдарованих учнів у 
обласному позашкільному 
оздоровчому таборі 
«Ерудит» 

Кременчуцького 
педагогічного 
училища ім. 
А. С. Макаренка

Червень-
липень 

Організація, 
контроль 

Каліберда Г.А. Участь команд м. Полтави, 
Полтавського району та 
м. Кременчука у 
Міжнародному турнірі 
«Бердянський ринг – 2010». 
Команда обласного ліцею 
при Кременчуцькому 
педагогічному училищі 
посіла перше місце. 

м. Бердянськ 10-12.09. 
2010 р. 

Інформування про 
змагання, 
формування 
команди. 
Результати 
висвітлено на сайті 
ПОІППО. 

Шевченко Ю. В. Участь у проведенні 
обласного конкурсу 
художньої самодіяльності 
загальноосвітніх  
навчальних закладів 
області «Веселка» 

м. Полтава Березень  Участь у роботі 
журі. Результати 
висвітлено на сайті 
ПОІППО. 

Шевченко Ю. В. Участь у проведенні 
обласного конкурсу КВК 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів області 

м. Полтава Березень  Участь у роботі 
журі. Результати 
висвітлено на сайті 
ПОІППО. 
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Халецька Л. Л. Проведено акцію «Передай 
добро по колу» спільно з 
громадською організацією 
Педагогічний Центр 
«Академія». 

м. Полтава Лютий-
березень 

Поширення 
інформації. 

Халецька Л. Л. Проведено конкурси 
дитячого малюнку до 9 
травня (ПОІППО) 
«Безсмертний подвиг мого 
народу» та на шкільну 
тематику  

м. Полтава Травень, 
жовтень 

Поширення 
інформації, 
організація, 
проведення. Автори 
кращих робіт 
нагороджено 
подяками ПОІППО. 

Халецька Л. Л. Проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Безпека та мир в Україні» 

м. Полтава Жовтень  Організація, 
проведення.Автори 
кращих робіт 
нагороджено 
подяками ПОІППО, 
роботи-переможці 
направлено на 
Всеукраїнський етап.

Гелеверя Р. О. 
 

Проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Живи, книго!» 

м. Полтава Січень-
червень 

Організація,  
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський етап

Гелеверя Р. О. 
 

Проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач 2010 
року» спільно з Обласною 
дитячою бібліотекою 

м. Полтава Вересень-
грудень 

Організація,  
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський етап

Гелеверя Р. О. 
 

Проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий відгук на 
сучасну дитячу прозу серед 
учнів 5 класів» 

м. Полтава Вересень-
грудень 

Організація,  
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський етап

Гелеверя Р. О. 
 

Проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Русский медвежонок 
языкознания для всех» 

м. Полтава Жовтень Організація, 
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський 

Чемшит В. Г. Проведено ІІ та ІІІ етапи 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового 
навчання 

м. Полтава Листопад-
грудень 

Організація і 
проведення, 
направлення 
переможців на 
всеукраїнський етап. 

Чемшит В. Г. Проведено відбірково-
тренувальні збори з 
трудового навчання 

м. Полтава Лютий 
  
 

Організація, 
проведення. 

Чемшит В. Г. Проведено обласний турнір 
з креслення 

м. Полтава Лютий, 
грудень 

Організація, 
проведення. 

Чемшит В. Г. Проведено відбірково-
тренувальні збори з 
креслення. 

м. Полтава Лютий  Організація, 
проведення. 

Чемшит В. Г. Виставка творчих робіт 
учнів до Дня захисту дітей 

м. Полтава 1 червня Організація, 
проведення. 

 
Відділ гуманітарних дисциплін 

Одним із важливих напрямків роботи з учителями є організація навчального процесу 
на курсах та активізації їх діяльності у міжкурсовий період. 

У 2010 році новими формами роботи у відділі гуманітарних дисциплін стали 
зустрічі з учителями-філогами інших областей, зокрема Миколаївської та Кіровоградської; 
майстер-класи учителів української мови і літератури, правознавства. 

Масовими заходами були зустрічі з представниками українських видавництв 
«Генеза», «Мандрівець», «Грамота», «Гімназія», які знайомили учителів з новинками 
науково-методичної та художньої літератури. 
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Цікавими були зустрічі з авторами підручників, посібників, зокрема для вчителів 
української мови - з І. П.Ющуком, В.В..Заболотним, для вчителів етики, світової літератури 
- з В.М.Жуковським, Ю.І.Ковбасенком. 

Досвідом роботи ділилися вчителі області, котрі були учасниками Міжнародного 
форуму «Українська мова - мова єднання». 

Цікавими були зустрічі з письменниками Потавщини - В.Мирним, Р.Плотніковою, 
Т.Голобородько, В.Тарасенком, Н.Баклай, Г.Вовченко, Н.Трикаш, О.Гаран. 

Учителі були долучені до презентацій нових видань книжок, зокрема В.Шкурупія 
«Чи я в лузі не калина була», М.Олефіренка «Пора цвітіння терну...». Для них були 
проведені круглі столи «Пересопницьке Євангеліє: через століття - до сердець», історико-
літературні читання, присвячені 20-річчю Декларації про державний суверенітет, на яких 
виступив М.І.Лахижа, к.і.н, заступник начальника управління державної служби Головного 
управління державної служби України у Полтавській області. 

Учителі, які перебувають на курсах, щорічно беруть участь у фестивалі 
документального кіно про права людини ( один з організаторів цього заходу Українська 
Гельсінська спілка з прав людини), переглядаючи найбільш вагомі документальні фільми. 
У цьому році їм було запропоновано переглянути фільм режисера С.Буковського «Живі», 
присвяченого трагічним подіям голодомору. 

Інший напрямок роботи - масові заходи з учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Працівниками відділу проведено 7 олімпіад ( обласний етап) з предметів суспільно-
гуманітарного та філологічного циклу, якими охоплено 747 школярів. 

У II та III етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
взяли участь близько 5 тисяч учнівської і студентської молоді. 

Всеукраїнським конкурсом учнівської творчості «Об'єднаймось, брати мої» у 
номінаціях «Література», «Історія України і державотворення» на обласному етапі 
охоплено близько 100 учнів, 38 учнів направили свої роботи на обласний конкурс 
«Конституція в моєму житті», 35 - на конкурс «Собори душ своїх бережіть». 15 районів 
взяли участь в обласному конкурсі на краще виконання пісні про мову «Барви української 
мови». 

У всеукраїнських конкурсах «Пурпурові вітрила», «Безсмертний світ Шекспірових 
сонетів», «Гоголь очима наших сучасників» взяли участь 300 школярів області. 

Методисти відділу брали участь у роботі журі конкурсів «Усміхнемось щиро 
Вишні», «Собори душ своїх бережіть», співпрцювали з Полтавською обласною 
організацією Національної спілки письменників України, обласним центром естетичного 
виховання учнівської молоді, брали участь у творчих семінарах учнівської молоді. 

Результати участі у конкурсах 
*2 переможці всеукраїнського етапу  конкурсу учнівської творчості (Березотіцька 

ЗОШ Лубенського району, Комсомольський НВК) 
* Ганус К., учениця 10 класу Кременчуцької гімназії №11 стала стипендіатом 

Кабінету Міністрів України за результативну участь у всеукраїнській олімпіаді з 
української мови і літератури. 

* 4 учні відзначені спеціальними дипломами за участь у всеукраїнському етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

3.9. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін у 2009-2010 
навчальному році (Гарічева Н.О.) 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін відповідно до «Положення 
про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 1998 року № 305, наказу Міністерства 
освіти і науки від 07.07.2009 року № 639 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів у 2009–2010 навчальному році» та наказу Головного управління освіти і 
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науки облдержадміністрації від 18.12.2009 року №977 проводилися з 14 навчальних 
предметів у ІV етапи:  

І етап – шкільний; 
ІІ етап – районний; 
ІІІ етап – обласний; 
ІV етап – на державному рівні. 
У І етапі олімпіад з базових дисциплін, що проходив у жовтні 2009 року брало 

участь 77661 школярів.  
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводився у листопаді-грудні 2009 

року за єдиним графіком, який затверджено наказом Головного управління освіти і науки 
та за завданнями Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського. У ІІ етапі брало участь 16259 учнів. Графік проведення даних 
олімпіад змінювався у зв’язку з карантином. Звіти про проведення ІІ етапу олімпіад та 
заявки на участь у ІІІ етапі оргкомітети подали до обласного оргкомітету до 30 грудня. 

До участі у ІІІ етапі олімпіад запрошувались учні, котрі отримали диплом І ступеня  
на районному рівні, та дипломи ІІ, ІІІ ступеня за рахунок місцевих коштів. Оплата за участь 
в олімпіаді становила 70 грн. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, який проходив 
у січні-лютому 2010 року, брало участь 1540 учнів з усіх міст та районів Полтавської 
області. 237 учнів брали участь в обласних олімпіадах за рахунок місцевих коштів, що 
становить 16% від загальної кількості учасників. 

Переможцями обласного етапу учнівських олімпіад 2009–2010 навчального року 
стали 513 учасників, що становить 33% від загальної кількості. Дипломів І ступеня – 65, ІІ 
ступеня – 163, ІІІ ступеня – 285. 

Найбільшу кількість дипломів отримали учні Кременчуцького ліцею №4 (30), 
Лубенської спеціалізованої школи №6 (23), Полтавського міського багатопрофільного 
ліцею № 1 імені І. П. Котляревського (14), Полтавського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педучилищі 
імені А. С. Макаренка (13), Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ступенів 
імені Є. П. Кочергіна (13). 

Із сільських загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів в обласних 
олімпіадах брали участь 814 учнів, що становить 55 %. Перемогу здобув 171 учень. 

Найбільше дипломів відповідно до кількості учасників здобули учні команд 
м. Полтави, Кременчука, Комсомольська, Лубен, Миргорода, Гадяцького, Глобинського, 
Зіньківського, Полтавського районів.  

Оплата проживання та харчування учасників обласних олімпіад відповідно до 
Положення про проведення І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад з базових дисциплін здійснювалася 
Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Таким чином, учасники 
олімпіад (крім тих, що брали участь за місцеві кошти) мали змогу безкоштовно проживати 
у готелі «Турист», гуртожитку ПОІППО та харчуватися у пришкільних їдальнях ТОВ 
«Відродження» та громадській їдальні ПП «Вогник».  

Належну роботу з проведення учнівських олімпіад провів обласний оргкомітет 
(голова оргкомітету – ректор Полтавського обласного інституту післядипломної освіти 
імені М. В. Остроградського В. В. Зелюк). Значну допомогу у проведенні обласного етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін надали Терешківська 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Полтавського району, спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 3 м. Полтави, Полтавські гімназії № 9, 17, 30, загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 38, Полтавський університет споживчої кооперації України, Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 

З 22 по 29 березня проходив ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін на державному рівні.  

У ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь 61 учнів Полтавської 
області, переможцями стали 21. 
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З географії – 3 переможці із 4 учасників, з хімії – 2 переможці з 5 учасників, з 
української мови та літератури – 4 переможці із 5 учасників, з англійської мови 2 
переможці з 4 учасників, з німецької мови – 1 переможець з 6 учасників, з історії – 2 учні з 
7 учасників, з основ правознавства – 2 переможці з 3 учасників, з трудового навчання – 3 
переможці з 4 учасників, з біології – 2 переможці з 4 учасників. Учні-учасники олімпіад з 
фізики, математики, французької мови, основ інформатики та основ економіки не отримали 
жодного диплома. 

Команда Полтавської області з трудового навчання вже традиційно отримала 
диплом І ступеня за кращу виставку творчих робіт.  

Полтавською обласною радою, Головним управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з Полтавським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського в травні 2010 року відбулося 
нагородження переможців обласних олімпіад, обласного конкурсу-захисту учнів-членів 
Малої академії наук України та педагогічних працівників, які їх підготували, грошовими 
винагородами. 

Розпочато розроблення проекту Програми підтримки роботи з обдарованою 
молоддю на 2011–2015 роки. 

 

3.10. Співпраця ПОІППО з недержавними об'єднаннями освітнього 
спрямування у Полтавській області (Халецька Л.Л.) 

 
Громадські організації,  з якими співпрацює відділ методики виховання: 

1. Полтавський міський центр україно-індійської дружби «Шанті» (кер. Грицай 
Світлана Михайлівна, тел. дом. 53-37-30). Діяльність: концерти; зустрічі з представниками 
посольства та індійськими студентами; гуртки індійської культури, зокрема індійського 
танцю; випуск літератури про культуру та традиції Індії. 
 
2. Громадська організація роботи з молоддю «Арсенал» (кер. Ромаскевич Володимир 
Борисович, тел. роб. 56-55-60). Діяльність: проведення традиційного щорічного конкурсу 
«Полтавська красуня» та конкурсу для школярів «Юний гетьман», концертів до Дня 
працівника міліції, Дня молоді, Дня міста. 
 
3. Полтавське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки 
(голова – засл. діяч мистецтв України Юрченко Герман Юрійович, роб. тел. 7-31-37;  заст. 
голови, заслужений працівник культури України Сліпак Володимир Олексійович, тел. 63-
44-74). Відділення має 10 асоціацій за жанрами і за професійною діяльністю. Одна з них – 
освітня: асоціація діячів музично-естетичного виховання, що об`єднує викладачів 
теоретичних дисциплін навчальних музичних закладів і вчителів музики загальноосвітніх 
шкіл області. 
 
4. Слов’янський клуб (голова – Лариса Леонідівна Безобразова. Домашній тел. 7-50-70). 
Об’єднує діячів освіти і мистецтва. Діяльність: проведення творчих вечорів, зустрічей, друк 
науково-популярної літератури. 
 
5. Творче об`єднання «Художник» при Полтавському обласному відділенні 
Українського фонду культури (голова – Лосєва І. В., тел. (050)-63-154-11). Діяльність: 
співпраця з учителями образотворчого мистецтва та художньої культури загальноосвітніх 
навчальних закладів області. 
 
6. Полтавська обласна організація Всеукраїнської спілки художників України (голова 
– Самойленко Юрій Олексійович, тел. 097-28-678-40). Діяльність: співпраця з учителями 
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образотворчого мистецтва та художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів 
області. 
 
7. Громадська організація «Академія» (голова Говорова Олена Валентинівна, контактний 
тел.53-66-82, д. 3-74-06). Діяльність: методична допомога при розробленні та проведенні 
заходів авторського приватного навчального закладу «ПНВК».   
 
8. Громадська організація «Полтавський Кіш ім. Миколи Міхновського Українського 
козацтва» (Лещенко Анатолій Васильович, к. п. н., директор ЗОШ № 37 м. Полтави, 
отаман Полтавського Коша ім. Миколи Міхновського Українського козацтва, тел 2-05-71). 
Діяльність: спільне проведення обласних зльотів дитячо-юнацьких козацьких товариств. 
 
Громадські організації,  з якими співпрацює Обласний центр практичної психології та 

соціальної роботи: 
1. Громадська організація Клуб «Квітень» (голова правління Анчин Євген Миколайович, 
м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, к. 611, тел. 50-07-52, 56-25-70). Діяльність: 
створення груп взаємодопомоги наркозалежних та членів їх сімей; групова психотерапія; 
випуск журналів для наркозалежних. 
 
2. Благодійна асоціація «Світло надії» (виконавчий директор Демченко Максим 
Григорович, м. Полтава, вул. Артема, 28-а, тел. 50-85-99). Діяльність: робота з ВІЛ-
позитивними людьми; робота психотерапевтичних груп для ВІЛ-інфікованих, 
наркозалежних осіб; робота з близькими наркозалежних; первинна профілактика. 
 
3. Громадська організація Центр «Досвід» (дир. Тимошенко Олександр Володимирович, 
тел. (050)235-96-33). Діяльність: підтримка родин залежних від алкоголю, просвітницька 
діяльність. 
 
4. «Родинний дім» (кер. Сафронова Лідія Андріївна, тел. 53-09-10, (050)40-47-273). 
Діяльність: семінари, тренінги, кругли столи з проблем насильства, торгівлі людьми. 
 
5. Громадська організація «Кременчуцький сімейно-психологічний центр» (кер. 
Осадча Валентина Іванівна, Гумінова Наталія Іванівна, м. Кременчук, вул. Набережна 
лейтенанта Дніпрова, 66, к. 26, тел. 70-17-87). Діяльність: психотерапевтична робота з 
потерпілими від насильства; формування партнерських відносин у сім`ї; сімейні 
розстановки за Б. Хеленгером. 
 
Відділ гуманітарних дисциплін співпрацює з наступними недержавними організаціями: 
1. Міжнародна неполітична незалежна організація «Ліга українських меценатів» 
(виконавчий директор – Слабошпицький Михайло Федотович. Контактний телефон – 
(044)216-53-78). Діяльність: турбується проблемами утвердження української мови, 
культури, зокрема організацією проведення Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. 
 
2. Полтавська організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 
Т. Г. Шевченка (голова осередку – Кульчинський Микола Георгійович. Контактний 
телефон – 7-31-45). Культурно-просвітницька організація. Діяльність: проведення роботи з 
вивчення української історії, культури, розвитку української мови  
 
3. Полтавська обласна організація Національної спілки письменників України 
(Голова спілки – Гаран Олена Валентинівна. Контактний телефон – 60–64–55). Діяльність: 
сприяння поширенню літературно-мистецької спадщини письменників рідного краю. 
 



 78 

4. Всеукраїнська асоціація вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» 
(виконавчий директор Всеукраїнської асоціації – Поліна Вербицька. Контактний телефон – 
(0322) 74-34-55). Обласна філія «Нової доби» діє на базі Полтавської гімназії № 28 
(керівник обласного відділення – Земелько Ірина Сергіївна, контактний телефон 63-32-03, 
63-32-01; координатор – Міщенко Ірина Олександрівна, методист відділу гуманітарних 
дисциплін ПОІППО, т. 2-49-56). Діяльність: поширення та пропаганда сучасних 
підручників та викладання суспільних дисциплін, проведення конкурсів, конференцій, 
тренінгів. 
 

Громадські організації,  з якими співпрацює відділ природничо-математичних 
дисциплін: 

1. Творча спілка математиків Полтавщини (Контактні особи: Голова спілки – 
Яворський Едуард Борисович, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри 
математики ПНПУ (д.т. 2-84-89, р.т. 7-90-34); ПОІППО – Гарус І. Б.). Діяльність: публікації 
науково-педагогічної літератури з математики, робота з обдарованими учнями і 
студентами, підготовка до олімпіад і участі в МАН, щорічне проведення обласних 
математичних змагань ім. М. В. Остроградського.  
 

Громадські організації,  з якими співпрацює кафедра менеджменту: 
1. Обласне педагогічне товариство «Пошук» – регіональна неурядова організація 
керівників ЗНЗ (Контактні особи: Голова товариства Єрмак Любов Василівна, директор 
школи № 34). Діяльність: поновлення роботи обласної асоціації директорів шкіл та 
Всеукраїнського педагогічного товариства, модернізація змісту, форми і методів управлінської 
діяльності; впровадження профілізації навчання, інноваційних форм і методів управління 
сучасною ЗОШ; розвиток технологічного потенціалу педагогічних працівників; організація 
роботи з членами товариства (влаштування масових заходів творчого характеру, залучення 
педагогів для роботи в творчих об'єднаннях та ін.); розвиток громадської ініціативи 
педагогів, залучення їх до колективних пошуків ефективних шляхів розв'язання фахових 
проблем, що стоять перед сучасною освітою. 
 
2. Громадська організація «Освітній центр «Довкілля» (Контактні особи: Ільченко В. Р., 
Гуз К. Ж. Тел. р. 7-30-63, 50-84-78. Голова організації – Ільченко Віра Романівна, дійсний 
член АПН України). Діяльність: розробка та впровадження оновленого змісту освіти в 
практику загальноосвітньої та вищої школи; організація та проведення роботи, спрямованої 
на екологізацію, гуманізацію та гуманітаризацію освітнього процесу в Україні; екологічні 
дослідження та ознайомлення з їх результатами широкого кола громадськості; участь у 
розробці та впровадженні стандарту освіти України ХХІ ст.; розробка та впровадження 
перехідних стандартів освіти; сприяння розвиткові засобів масової інформації та 
комунікацій; організація роботи зі створення спеціалізованих учбових закладів та їх 
підрозділів, наукових творчих об’єднань для дітей та молоді; організація та фінансування 
наукових досліджень з проблем розвитку особистості та її соціальної зрілості. 
 

Громадські організації,  з якими співпрацює відділ інновацій та інформації: 
1. Асоціація керівників навчальних закладів Хорольського району «Разом у 
майбутнє» (голова правління Копайгора М. М. Тел. (05362)34591, (050)833-53-66). 
Діяльність: вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, захист прав та  
інтересів освітян Хорольщини.  
 
Громадські організації,  з якими співпрацює кафедра філософії та економіки освіти: 

1. Полтавське відділення Українського синергетичного товариства (ПВ УСТ). 
Українське синергетичне товариство (Контактні особи: Голова Полтавського відділення 
УСТ Сергій Федорович Клепко, доктор філософських наук, проректор з наукової роботи 
ПОІППО. Тел. 38(0532)508-085). Діяльність: поширення синергетичного світобачення, 
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проведення фахових конференцій, видання часопису, колективних наукових праць та 
монографій.  
 
2. Полтавський обласний первинний осередок Всеукраїнської  громадської організації 
«Асоціація лідерів освіти України» (голова –  С. Ф. Клепко, 38(0532)508-085). 
Заснований  9 березня 2006 року на установчих зборах. АЛОУ створена з метою 
об’єднання зусиль представників авангардної педагогіки задля сприяння всебічному 
розвитку вітчизняної освіти і науки, розбудови третього сектора в освіті як рушійної сили у 
здійсненні демократичних реформ, для просування моделі трансформаційного лідерства як 
соціального процесу створення та утвердження нової культури лідерства в освітній сфері 
(Голова Координаційної ради – заслужений учитель України В. Громовий, відповідальний 
секретар Т. І. Гладка). У складі Координаційної ради Всеукраїнської громадської 
організації «АЛОУ»: заступник Голови Координаційної ради АЛОУ С. Ф. Клепко, доктор 
філософських наук, проректор з наукової роботи ПОІППО; член Координаційної ради 
АЛОУ – М. М. Копайгора, директор Хорольської гімназії. 
 
3. Полтавська громадська платформа освітніх реформ (координатор – С. Ф. Клепко). 
Діє на базі ПОІППО у рамках українсько-голландського проекту «Громадські платформи 
освітньої реформи в Україні» за підтримки програми МАТРА (Королівство Нідерланди) та 
Міжнародного Фонду «Відродження». За час тричної діяльності проекту (2007-2009) в 
Полтавській області платформа поширилась як в області (локальні громадські платформи у 
Карлівському, Решетилівському, Машівському районах, містах Комсомольську і 
Кременчуці), так і в сусідніх Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Черкаській 
областях. Було проведено серію тренінгів та регіональних конференцій з метою 
налагодження взаємодії та спільного обговорення з професійною педагогічною спільнотою, 
громадськістю та владою важливих для освіти проблем підручникотворення (2007), 
оптимізації роботи сучасних українських шкіл, їх наближення до нових вимог і стандартів 
«шкіл майбутнього» (2008) та укладання планів розвитку шкіл (2009). 
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ІV. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД 
(ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯ). 
(Кирилюк М.В., Королех О.К.) 

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

Відповідно до плану роботи інституту за звітний період проведено 7 засідань вченої 
ради, на яких розглянуто  34 питання  (12 планових та 22 позапланових). 

Планові питання, що розглядалися на засіданнях вченої ради: 
– про науково-методичну діяльність шкіл сприяння здоров’ю в області (24.02.2010 р.); 
– стан та перспективи розвитку сайту ПОІППО (24.02.2010 р.); 
– про теоретичні та практичні аспекти підготовки та перепідготовки вчителя для організації 

навчального процесу з навчання суспільствознавства, філософської, правової та громадянської 
освіти в старших класах загальноосвітньої та профільної школи (24.03.2010 р.); 

– про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності ПОІППО (25.03.2010 р.); 
– про результати проведення апробації педагогічних програмних засобів у загальноосвітніх 

навчальних закладах області у 2009-2010 навчальному році (16.06.2010 р.); 
– про результати апробації навчальної літератури у 2009-2010 навчальному році 

(16.06.2010 р.) 
– про використання у навчальному процесі ПОІППО інноваційних педагогічних 

технологій (14.09.2010 р.); 
– про підготовку та підвищення кваліфікації вчителів географії, біології, хімії, 

математики, фізики в умовах профільного навчання (14.09.2010 р.); 
– про впровадження в ПОІППО інноваційної моделі підвищення кваліфікації керівників 

шкіл (28.10.2010 р.); 
– про роботу відділу методики виховання з питань впровадження інновацій, 

спрямованих на вдосконалення процесу виховання та навчання (28.10.2010 р.); 
– про створення і впровадження мегапроекту з розвитку інноваційного простору 

Полтавської області  (28.12.2010 р.); 
– запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

післядипломній педагогічній освіті за дистанційною формою навчання  (28.12.2010 р.).  
На засіданнях вченої ради за 2010 рік  схвалено та рекомендовано до друку  часопис, 

2 книги («Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 1940–2010», «Історичні силуети» (автори: Козюра В.М., 
Козюра І.В.), матеріали наукового дослідження  В.Р.Ільченко «Реформування змісту освіти 
як національна проблема: «Довкілля», методичні рекомендації «Превенція агресивності та 
насилля в освітньому середовищі» (автори: Дроздов О.В., Живолуп Л.В., Ніжинська О.В., 
Сухенко Я.В.), 17 чисел журналів («Імідж сучасного педагога» – 11, «Постметодика» – 6). 
 Затверджено 2 програми (навчання керівників і фахівців професійно- технічних, 
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти з охорони праці; спецкурсу 
для вчителів початкових класів «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах 
(укладач Г.А. Каліберда); «Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти в 
Полтавській області на 2010–2014 роки»; «Методичні рекомендації з планування розвитку 
школи» (упорядник Г.О. Сиротенко); звіт про роботу Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського за 2010 р.; план роботи 
інституту на 2011 рік; порушено клопотання перед оргкомітетом із присудження обласної 
премії імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради про присудження директору 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктору філософських наук, 
професору, дійсному члену АПН України Зязюну Івану Андрійовичу Полтавської обласної 
премії А.С. Макаренка в номінації «Вищі навчальні заклади». 
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Науково-методична рада ПОІППО у 2010 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 21 питання, із яких 6 планових і 15 позапланових. 

Планові питання, що розглядалися на засіданнях науково-методичної ради: 
– про хід апробації навчальної літератури та електронних засобів навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах області (28.01.2010 р.); 
– про затвердження рішень фахових комісій щодо експертної оцінки методичних 

розробок педпрацівників – претендентів на звання «методист» (19.03.2010 р.); 
– про атестацію педпрацівників ПОІППО у 2010 році (19.03.2010 р.); 
– про результати участі учнів області в ІІІ (обласному) та ІV (Всеукраїнському) етапах 

учнівських олімпіад з базових дисциплін (28.05.2010 р.); 
– про хід реалізації Обласної програми «Вчитель» (28.09.2010 р.);  
– про забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти з питань 

впровадження здоров’язберігаючих технологій (24.11.2010 р.). 
Позапланові питання, що розглядалися на засіданнях науково-методичної ради: 

– про нову редакцію «Положення про науково-методичну раду Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. 
Остроградського» (28.09.2010 р.); 

– про розробку блочно-тематичного планування за програмою «Я у Світі» (28.09.2010 р.); 
– про хід реалізації українсько-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив» на 

Полтавщині (24.11.2010 р.); 
– про підсумки проведення педагогічного моніторингу у 2010 році (24.11.2010 р.). 
На засіданнях науково-методичної ради за 2010 рік схвалено та рекомендовано до 

друку 5 методичних посібників та 2 збірки: 
– методичний посібник «Кабінет фізики сучасної школи» (укладачі Шостя С.П., 

Миколенко Д.Г.); 
– навчально-методичний посібник «Методика розробки мультимедійних презентацій 

навчального призначення» (автор Овчаров С.М.); 
– альбом-збірка «Творча палітра» (автори Халецька Л.Л., Гнидіна О.В. та ін.); 
– методичний посібник з курсу «Фізична географія Полтавської області і Полтави». 

Частина І (автор Морозова Г.Л.); 
– методично-практичний посібник «Методичні основи з підготовки та проведення конкурсів, 

турнірів та олімпіад по кресленню» (упорядники Гриценко Л.О., Чемшит В.Г.); 
– збірник «Виховання почуття патріотизму, національної та правової самосвідомості – 

необхідна складова у формуванні цілісного ставлення особистості до суспільства і 
держави»; 

– методичний посібник «Організаційно-методичне забезпечення підготовки вчителів 
загальноосвітньої школи до застосування здоров’язбережувальних технологій» 
(автор Н.А.Беседа). 

Погоджено 5 програм: 
– програма курсу за вибором «Основи математичної логіки» для учнів 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (автор Лисенко Т.І.); 
– програма профільного курсу «Апаратне і програмне забезпечення персонального 

комп’ютера» (автори Гаврильчук І.Л., Кіндякова Н.Г., Шакотько В.В.); 
– програма «Математика. Програми для профільного навчання однокомплектних 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа 
в структурі 12-річної, природничо-математичний напрям)» ( автор Солохіна О. Ю.); 

– програми курсів за вибором «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) та 
«Економічна та соціальна географія Полтавської області» (9 клас) (укладачі: 
Л.М.Булава, Л.А.Шкоденко). 
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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.) 

 
У 2010 р. ПОІППО і далі провадив  діяльність щодо встановлення зв‘язків та 

співпраці з іноземними науково-освітніми закладами та громадськими організаціями. 
 

5.1.1. Візити представників закордонних навчальних закладів та установ 
підвищення кваліфікації, іноземних громадських організацій в ПОІППО 
(Стоцька О.В.) 

 
2010 року  відбулася  особлива подія в історії інституту: вперше в ПОІППО з 

28.01.2010  по 29.05.2010 працював професор кафедри навчання та управління 
курикулумом Мемфіського університету, штат Тенесі, США, спеціаліст у галузі 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, учасник  Програми 
академічних обмінів імені Фулбрайта Ален Едвард Лі/ Allen, Lee Edward. Програма 
академічних обмінів імені Фулбрайта здійснюються за підтримки уряду США з метою 
зміцнювати взаєморозуміння між народами Сполучених Штатів та інших країн через 
сприяння обмінам науковцями та дослідниками.  

 Курс лекцій  фулбрайтівського професора дав  змогу   104 учителям області  та  
колективу ПОІППО ознайомитися із здобутками педагогіки США,  закономірно  спонукав  
учасників навчання  до осмислення тенденцій розвитку комп’ютерних технологій  та 
гідного подиву  упровадження ІКТ  в освіті США. Зі свого боку,  пан Лі був вражений тим, 
що методисти ПОІППО часто збирають педпрацівників, зокрема вчителів різних категорій,  
на  очні зустрічі. Незважаючи на те, що він є провідником дистанційної освіти в своєму 
університеті, професор-фулбрайтівець вважає, що очні сесії віч-на віч  мають набагато 
більший ефект, ніж дистанційні курси навчання. Пана Лі вразила швидкість сприйняття 
навчального матеріалу українськими вчителями, їх досить висока обізнаність з історією 
розвитку комп’ютерних технологій та володіння базовими навичками роботи в он-
лайнових середовищах,  швидкість зменшення дистанції між ним і працівниками інституту  
у міжособистісному спілкуванні.  

  Ален Лі Едвард читав  у ПОІППО для слухачів курсів підвищення кваліфікації та 
працівників інституту лекції з тем, об’єднані у проект «Безкоштовні технології та їх 
потенційний внесок в освіту» і створені автором  спеціально для України. 

Проект мав на меті ознайомити українських учителів  із використанням Інтернет-
технологій і дати педагогам можливість: 

1. Ознайомити учнів із безкоштовними технологіями, доступними через Інтернет. 
2. Показати, як учні можуть інтегрувати безкоштовне програмне забезпечення в 

різноманітні контексти: навчання, розроблення власних продуктів. 
3. Навчити  створювати індивідуальні та командні проекти відповідно до їх  сфери 

навчальних інтересів і використовувати Інтернет-технології для розроблення 
програмованих продуктів. 

4. Створювати веб-сайти із використанням онлайнових програмних агентів та 
технологій веб 2.0.  

Практичними результатами навчання і приводом для гордості українських учителів за 
здобуті знання є створення wiki-статті «Викладання інформатики в Україні» 
(http://uk.wikipedia.org/wiki/Викладання_інформатики_в_Україні)  та її подальше спільне 
редагування, створення веб-сайту «Досвід інформатичної освіти США – освітянам 
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Полтавщини» (http://sites.google.com/site/probapera100/), презентації з відповідями на 
запитання вчителів Полтави стосовно тенденцій розвитку комп’ютерних технологій, їх 
майбутнього і можливостей використання в шкільній практиці. 

 

 
Фото 1. Зліва -направо: методист ПОІППО Лариса Іщенко,  ректор ПОІППО Віталій  Зелюк,  
американський вчений-фулбрайтівець Ален Лі  під час презентації  Програми імені Фулбрайта у  
Полтавському прес-клубі, 20 квітня 2010 р. 
 
 

 
Фото 2. Професор Ален Лі веде заняття у ПОІППО, 24 лютого 2010 року. 

 
 

 
Фото 3. Професор Лі з групою полтавських учителів інформатики, 12 лютого 2010 року. 
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5.1.2. НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОІППО ЗА КОРДОН 
(Стоцька О.В.) 

Як і у попередні роки, продовжилося ознайомлення працівників ПОІППО із 
закордонним досвідом. Ключові теми навчальних візитів – історична освіта, лідерство,  
управління змінами на місцевому рівні.  

 
1.  Участь делегації ПОІППО у навчальних семінарах у Польщі в рамках українсько-

польського проекту «Лідери освітніх ініціатив», навчально-тренінговий центр «Осередок 
розвитку освіти Республіки Польща» в  м. Сулеювек, www.ore.edu.pl ,  9-15 травня 2010 
року,  13-19 червня  2010 року 

Організатори проекту: Міністерство народної освіти РП, Міністерство закордонних 
справ РП, Осередок розвитку освіти; Посольство України в РП, Міністерство освіти і науки 
України, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.  

Мета проекту –  підготовка освітян: лідерів підтримки та лідерів змін, роллю яких є 
вдосконалення педагогічних рад у районах, діагностика та планування діяльності, 
пов'язаної із розвитком професійної кваліфікації вчителів та впровадження освітніх змін на 
рівні школи. Навчання охоплювало наступні напрямки: міжособистісне спілкування, 
управління змінами, управління якістю, управління особистою ефективністю, управління 
проектами, вирішення проблем.  

Учасники проекту від Полтавської області: керівник групи – Кирилюк Марина 
Вікторівна  – проректор з науково-методичної роботи ПОІППО, Калініченко Ірина 
Олександрівна – методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО; 
Гавриш Рима Леонідівна – в.о. доцента кафедри менеджменту освіти ПОІППО; Новак Олег 
Олександрович – в.о. доцента кафедри педагогічної майстерності ПОІППО; Сень Ольга 
Олексіївна – начальник відділу освіти Полтавської РДА. 

У досвіді й діяльності  українських фахівців польських колег цікавили такі питання: 
проблеми управління змінами, складання проектів змін та методики проведення евалюації, 
ефективне професійне спілкування. Визначено відмінність у розумінні поняття 
«педагогічна рада», під яким у Польській республіці розуміють процес навчання групи 
людей (педагогічного колективу), зорієнтований на  продукування нового знання, 
результату у вигляді внесення певних змін у діяльності. Ця форма роботи передбачає 
більший наголос на власний досвід і активність самих учасників, і у меншій мірі – суто на 
передачу інформації. 

Важливим для полтавської делегації стало набуття знань і практичних умінь із 
розглядуваних питань, ознайомлення із досвідом польських та українських колег,  
навчання стильовим особливостям тренерської роботи польських колег, способам 
організації процесу навчання. 

Результати участі Полтавської команди у проведених заходах дають змогу 
припустити, що її професійний рівень дозволяє продовжити плідну взаємовигідну 
співпрацю з українськими і польськими колегами. У зв’язку із цим можливе продовження 
стосунків у напрямках: підвищення ефективності комунікації у професійних відносинах, 
методиці проведення евалюації, управління змінами. 

Учасники проекту використовують одержані знання та набуті уміння під час 
проведення занять на курсах підвищення кваліфікації, на тематичних заходах обласного та 
всеукраїнського рівня із зазначених проблем. 

Група тренерів з Полтавської області  практично закріпили набуті знання під час 
проведення навчального семінару із групою освітян (25 осіб) Закарпатської області (18-23 
жовтня, м. Ужгород), а також під час проведення всеукраїнського семінару «Емоційний 
інтелект і сучасна школа» (27-30 листопада, м. Миргород). 

 
2. Участь в науково-освітній конференції для учителів історії та 

суспільствознавства з Польщі та України «ХХ століття у свідомості поляків і українців. 
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Події-символи в польських та українських концепціях історичної освіти»,  м. Замость 
(Польща),  27 - 30 червня 2010 року 

Співорганізатори конференції (польська сторона): Інститут національної пам’яті 
(координатор Агнєшка Ячинська), Посольство Польщі в Україні (координатор – І радник 
проф. Оля Гнатюк).  Українська сторона  – Міжнародний фонд “Відродження”, 
Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін, Всеукраїнська спілка 
викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.   

У конференції взяла участь делегація освітян Полтавської області у  складі: 
Білоусько Олександр Андрійович - заслужений учитель України, керівник Центру 
дослідження історії Полтавщини Полтавської облдержадміністрації;  Дудка Людмила 
Георгіївна - учитель-методист, вчитель історії Кременчуцького ліцею економічної, 
правової та лінгвістичної освіти №11; Скирда Наталія Миколаївна – вчитель історії та 
правознавства, вчитель-методист Новосанжарської ЗОШ;  Клепко Сергій Федорович, 
проректор ПОІППО. 

Мета конференції – ознайомити вчителів  із найновішим станом досліджень історії 
ХХ століття та перспективами її викладання;  відпрацювати методологічні підходи, що 
сприяють запровадженню толерантності та розуміння неоднозначності трактувань 
історичних подій і фактів у навчальному процесі. 

 
На думку учасника полтавської делегації І.Дудки,  «саме такі зустрічі значною 

мірою сприяють становленню міжетнічних відносин нового типу, які будуть відповідати 
потребам входження Української Держави у мінливі реалії ХХІ століття».  

За результатами подорожі підготовлено публікацію  в науково-методичному 
журналі «Постметодика»: Дудка Л. Г., С. Ф. Клепко. Науково-освітня конференція для 
учителів історії та суспільствознавства з Польщі та України в ідеальному місті // 
Постметодика. – 2010.  - № 4. – С. 22. 

 
3. Участь у семінарі «Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки 

для України» , Центр політичної освіти землі Баден-Вюртемберг, Німеччина, 25 вересня – 
04 жовтня 2010 року 

У семінарі  в складі делегації українських освітян взяв участь проректор ПОІППО 
С.Ф.Клепко  на запрошення  Центру політичної освіти землі Баден-Вюртемберг. Центр 
політичної освіти вже декілька років  проводять в Німеччині семінари з групами освітян з 
України, на яких мова йде про європейські інтеграційні процеси, зокрема і в освіті, про 
особливості роботи інституцій Європейського Союзу, про методи і інструменти навчанню 
про Європу в освітніх закладах. 2010 року основна увага була приділена формуванню 
освітньої політики щодо освіти для демократії.   

Під час семінару відбулися зустрічі з німецькими освітянами, мерами міст, 
експертами, а також  екскурсія в Раду Європи і Європейський Парламент у Страсбурзі. 
Делегація була також прийнята в Державному Міністерстві освіти землі  Баден-
Вюртемберг. 

Центр політичної освіти Баден-Вюртемберг входить до складу Державного 
Міністерства землі Баден-Вюртемберг. Він займається  громадянською та  політичною 
освітою на безпартійній основі (Декларація уряду землі від 25 січня 1972 року),  служить 
зміцненню і розповсюдженню демократичного порядку і є центральним органом 
політичної освіти Баден-Вюртемберга. 
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5.2. Участь у міжнародних проектах (Стоцька О.В.) 
 
№ Назва проекту, замовник. Співвиконавці.  

Учасники,  обласні координатори. 
Завдання 

Акції  

1   «Intel „Навчання для майбутнього». 
Замовник – компанія Intel.  
  Співвиконавці – відділи (управління) 
освіти райдержадміністрацій, рай(міськ) 
виконкомів.  
  Учасники – учителі  різних 
педагогічних спеціальностей, педпрацівники. 
Обласний координатор – Дмитренко І.І. 
  Завдання – підготовка педпрацівників 
до ефективного використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. 

1. 20-23 травня 2010 р. Майстер – клас для 
районних координаторів  на базі Піщанської 
гімназії з вивчення досвіду закладів освіти 
Кременчуцького району щодо реалізації 
програми  Intel „Навчання для майбутнього». 
 
2.  22-23 вересня 2010 р. Інструктивно-
методична нарада з координаторами програми 
Intel «Навчання для майбутнього» в районах 
(містах) на базі Гадяцької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 4, Гадяцької гімназії ім. 
Олени Пчілки, Лютенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. М. Л. Величая, 
Гадяцької спеціалізованої школи № 2 
ім. М. П. Драгоманова, В. Будищанської 
спеціалізованої школи з   обговорення досвіду 
роботи відділу освіти Гадяцької 
райдержадміністрації, районного методичного 
кабінету, опорних загальноосвітніх навчальних 
закладів щодо шляхів реалізації програми.  

2   «Microsoft: партнерство у навчанні». 
Замовник – компанія Microsoft.  
  Співвиконавці –відділи (управління) 
освіти райдержадміністрацій, рай(міськ) 
виконкомів.  
  Учасники – педпрацівники. Обласний 
координатор – Шостя С.П.  
  Завдання - початкове навчання  
педпрацівників використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. 

Тренінги щодо підготовки учителів за курсом 
"Основи інформаційно-комунікаційних 
технологій в рамках програм Microsoft 
"Партнерство в навчанні" 
на базі ПОІППО : 42 особи (шкільні 
бібліотекарі, учителі допоміжних шкіл), 
на базі ЗНЗ області: 529 учителів. 
Всього  у 2010 р. 571 учитель пройшли 
тренінги в рамках програм Microsoft 
"Партнерство в навчанні. 
 

3   «Програма „Сприяння просвітницькій 
роботі „рівний-рівному” серед молоді України 
щодо здорового способу життя”. Замовник – 
ПРООН, ЮНЕЙДС. 
  Співвиконавці – МОН України,  АПН 
України. 
  Учасники – педагоги-тренери 
Програми, учнівська молодь віком від 10 до 
18 років.  Обласний координатор –        Новак 
О.О. 
  Завдання – 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. 
 

1. 27 жовтня 2010 р. обласний семінар «Стан і 
перспективи впровадження програми 
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний –
рівному» серед молоді України щодо здорового 
способу життя» у Полтавській області»  
для 27 педагогів-тренерів програми на 
базі Машівської спеціалізованої школи. 
   
2. 12-19 липня  2010 р. на базі ПОІППО 
проведено підготовку 26 педагогів-тренерів 
програми. 

4   «Громадські платформи освітніх 
реформ в Україні».  
  Співвиконавці – Міжнародний фонд  
Відродження» (Київ), Міжнародний центр 
вдосконалення шкільництва APS International 
(Утрехт, Нідерланди), 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 

Проект здійснювався у 2007 – 2009 рр.  
 
 У 2010 році  на підтримку громадських платформ 
освітньої реформи журнал «Постметодика»   
реалізовував  ідеї проекту у номерах 2010 року, 
зокрема,  в № 1 «План розвитку школи» та  № 3 
«Конструюємо школу майбутнього». 
2010 року вийшла публікація, підготовлена за 
участю полтавської команди проекту: 
Касьянов Г.В. Школа успіху : уроки проекту 
«Громадські платформи освітньої реформи в 
Україні» 2007- 2009 / Георгій Касьянов та ін.. –
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Королівства Нідерланди та Міжнародного 
Фонду «Відродження». 
  Учасники – експерти, освітяни, 
батьки, громадськість та представники влади 
і органів управління освітою.  Обласний 
координатор – С.Ф. Клепко. 
  Завдання – створення ефективної 
моделі взаємодії професійної педагогічної 
спільноти, громадськості і влади у 
розв’язанні освітніх проблем шляхом 
створення “громадських платформ” в 
пілотних регіонах – Полтавській та Одеській 
областях. 
 

К. : Шк.. світ, 2010. – 64 с. 
21 жовтня 2010 року центр інновацій та 
інформації  ПОІППО за участю авторів 
підручників, вчителів-апробаторів навчальної 
літератури для шкіл;  учителів-практиків та 
методистів районних методкабінетів; 
працівників ПОІППО, відповідальних за 
апробацію шкільних підручників провів 
Обласний форум «Удосконалення  шкільних 
підручників: практика, філософія і економіка 
освіти». 

5   «Школа як осередок розвитку 
громади: міжнародні стандарти якості 
діяльності громадсько-активних шкіл». 
Замовник –   Всеукраїнський фонд «Крок за 
кроком». 
  Співвиконавці – фонд Ч.С. Мотта, 
Міжнародний фонд «Відродження». 
  Обласні координатори – Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 
  Завдання – розвиток мережі ГАШ як 
інноваційної моделі освітнього закладу в 
Полтавській області. 

1. 1 березня 2010 року на базі школи № 18 м. 
Полтави проведено круглий стіл «Розвиток 
бачення громадсько активної школи» за участю 
педагогічного колективу цього закладу, що 
започаткував марафон громадсько активних 
шкіл області. 
 
2. 3 березня 2010 року відбувся тренінг  у 
ПОІППО за спільною програмою 
Міжнародного фонду «Відродження» та 
Асоціації керівників шкіл міста Києва 
«Шкільний бюджет у сучасних умовах» за 
участю  представників громадсько активних 
шкіл області. 
 
3. 27 жовтня 2010 року проведено обласну 
науково-практичну конференцію «Українська 
модель громадсько активної школи» на базі 
Дібрівської ЗОШ. 

6   Українсько-нідерландський проект 
«Використання інноваційних освітніх 
технологій для підготовки педагогів 
дошкільних навчальних закладів». Замовник 
–  Університет прикладних наук «Фонтіс». 
(Нідерланди). 
  Співвиконавці – ЦІППО (Україна), 
Всеукраїнський Фонд «Крок за кроком». 
  Учасники – керівники шкіл 
Полтавської області. Обласні координатори –  
Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В. 
  Завдання – покращення якості освіти 
в Україні шляхом впровадження спецкурсу в 
системі  післядипломної освіти. 

1. 27.04.10  організовано і проведено для 
керівників шкіл Полтавської області  майстер-
клас «Менеджмент керівників освітніх 
закладів» на базі гімназії №17 м. Полтави. 
 
2. 28.04.10 організовано і проведено для 
керівників шкіл Полтавської області круглий 
стіл «Інновації в освіті: як досягти 
європейського рівня якості освітніх послуг?» в 
Галереї мистецтв м. Полтави.  
 

7   Українсько-польський проект «Лідери 
освітніх ініціатив». Замовник –  навчально-
тренінговий центр «Осередок розвитку освіти 
Республіки Польща». 
  Співвиконавці – обласні ІППО  в 
Україні. 
  Учасники – завідуючі та методисти 
РМК Закарпатської області. Обласні 
координатори –   Кирилюк М.В., Гавриш Р.Л., 
Новак О.О., Калініченко І.О. 
  Завдання – підготовка керівників ЗНЗ 
до компетентного впровадження змін у 
школах Полтавської області. 
 

1. 18-22.10.10  семінар-тренінг в м. Ужгород 
«Лідери підтримки освітніх ініціатив». 
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5.3. Робота з питань європейської інтеграції  (Бондар Т.О.) 
У напрямку роботи з питань європейської інтеграції інститут продовжує 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 «Інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-
2011 роки», програма «Вчитель»). Відповідно до названих програм протягом року 
здійснювалось інформування УОН ОДА та департаменту міжнародного співробітництва і 
європейської інтеграції з приводу реалізації ПОІППО заходів, передбачених цими програмами. 

Так, відділом методики виховання інституту було проведено наступні заходи: 
1. Підготовлено і направлено на відділи (управління) освіти райдержадміністрацій 

(міськвиконкомів): 
а) наказ ПОІППО від 21 січня 2010 року № 17 «Про затвердження плану заходів щодо 

відзначення Дня Європи у загальноосвітніх навчальних закладах області» (Халецька Л. Л.); 
б) методичні рекомендації: «Щодо проведення Дня Європи у навчальних закладах області 

у 2010 році» (лист ПОІППО від 31.08.2010 року № 863), «Щодо проведення Днів Європейської 
спадщини у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2010 році» (лист ПОІППО від 
05.10.2010 року № 991) (Халецька Л. Л.); 

2. Проведено моніторинг діяльності шкільних євроклубів та Центрів дитячої дипломатії 
області (за поточний рік з’явилося вісім нових євроклубів), інформацію висвітлено на сайті 
інституту в кінці року (Халецька Л. Л.); 

3. Підготовлено і направлено лист на ГУОН «Про виконання Державної цільової 
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-
2011 роки» від 23.11.2010 року № 1210 (Халецька Л.Л.); 

4. Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Безпека та 
мир в Україні». Кращі сім малюнків у трьох вікових категоріях відправлено на Всеукраїнський 
етап. Автори малюнків відзначені подяками ПОІППО (Халецька Л. Л.); 

5. Надано методичну допомогу: 
а) активістам Центрів дитячої дипломатії м.Кременчука, які взяли участь в Інтернет-сесії 

Всеукраїнської веб-конференції «Я – українець. Я – європеєць» (28 жовтня 2010 року), 
(Халецька Л. Л.); 

б) для проведення ІV Асамблеї юних дипломатів (28 жовтня 2010 р., Кременчуцький 
ліцей № 4) за участю посла Нігерії, в якій взяли участь представники шкільних євроклубів з 
Полтавської, Черкаської області та м. Києва (Халецька Л. Л.); 

в) Процько І. В., головному спеціалісту управління освіти виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради, який взяв участь у міжнародному польсько-українському проекті 
(Краків–Варшава–Одеса, травень-вересень, 2010 р.), де висвітлював питання роботи Центрів 
дитячої дипломатії м. Кременчука (Халецька Л. Л.);  

г)       Комсомольській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням математики для 
проведення Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції «Стабільність і безпека 
– гарантія майбутнього України» (12-13 жовтня) (Халецька Л.Л., Водолазька Т.В.); 

д) Розсошенській гімназії Полтавської районної ради для проведення Всеукраїнського 
форуму молодих дипломатів «Здорова планета – здоровий ти» (21-22 жовтня). 
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Фото. Центр дитячої дипломатії “Україна – Європа – Світ” Кременчуцького ліцею № 4. 
 
У 2010 році 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»), 
використовуючи отриманий досвід та нові ідеї щодо оптимізації освіти відповідно до 
європейських зразків. 

Так, у рамках реалізації ідей українсько-нідерландського проекту «Використання 
інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів навчальних закладів», в.о. 
доцента кафедри Т.В.Водолазською організовано і проведено для керівників шкіл 
Полтавської області майстер-клас «Менеджмент керівників освітніх закладів» (27.04.10, 
гімназія №17 м.Полтави) та круглий стіл «Інновації в освіті: як досягти європейського 
рівня якості освітніх послуг?» (28.04.10, Галерея мистецтв м.Полтави). Метою заходів 
стало інтегрування найкращих європейських практик навчання освітян та зміцнення 
існуючої системи підготовки педагогічних кадрів Полтавщини, до роботі яких були 
залучені нідерландські експерти Університету прикладних наук «Фонтіс». 

У рамках українсько-польського проекту  «Лідери освітніх ініціатив» (м. Сулеювек 
Республіка Польща) працівниками інституту (Кирилюк М.В., Новак О.О., Гавриш Р.Л., 
Калініченко І.О.) опанована 100-годинна навчальна програма з професійної підготовки 
освітян, здатних діяти в умовах інноваційно-інформаційного європейського простору. За 
результатами навчання 18-22.10.2010 року в м. Ужгород проведено семінар-тренінг 
«Лідери підтримки освітніх ініціатив» для завідуючих та методистів РМК Закарпатської 
області, метою якого була підготовка 25 лідерів, компетентних впроваджувати зміни в 
школах регіону. Отримана інформація, зокрема матеріали з теми «Планування та управління  
освітніми змінами» використовуються під час читання лекцій на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників (вихователі та завідувачі ДНЗ, вчителі початкових 
класів); проведення тренінгових занять «Емоційний інтелект як основа змін у сучасній школі» 
(Всеукраїнський семінар «Емоційний інтелект і сучасна школа» 27-30.11.2010 року 
м.Миргород); під час розробки проблемного курсу «Комплексна соціально-педагогічна 
підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах ДНЗ» (І.О.Калініченко). 

Велике значення для євроінтеграційної діяльності інституту мали наукові візити 
освітян Полтавщини на науково-освітню конференцію для учителів історії та 
суспільствознавства з Польщі та України «ХХ століття у свідомості поляків і українців. 
Події-символи в польських та українських концепціях історичної освіти» (м.Замость 
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(Польща), 27-30.06.2010 р., учасники – Білоусько О.А., Дудка Л.Г., Клепко С.Ф.) та на 
семінар «Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки для України» 
(м.Штутгарт (Німеччина), 25.09-04.10.2010 р., учасник – Клепко С.Ф.), на якому відбулося 
ознайомлення з роботою Центру політичної освіти Баден-Вюрттембергу, що окреслило 
можливості  розвитку громадянської системи освіти в області.  

Інститут виступив організатором і співорганізатором низки прес-конференцій, брифінгів, 
семінарів з питань модернізації вітчизняної освіти (див. розділ 3.2 даного звіту «Міжнародні, 
всеукраїнські, обласні конференції, семінари»), її наближення до європейських стандартів. 
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 2010 р.»). 

Із метою ширшого інформування педагогічної громадськості щодо європейської 
системи освіти на сайті інституту (http://www.ipe.poltava.ua) регулярно оновлюється сторінка 
«Корисні лінки» (підрозділ «Європейська освіта»), де 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». На курсах вчителів історії читається лекція «Європейська 
проблематика України» (викладач Лахижа М.І.). 

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»). 

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.) 
Аналіз проведених курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2010 

рік показує, що згідно з планом замовлення повинно було пройти 4569 педпрацівників 
області, фактично пройшли курси 4859 чоловік (106.3 % від плану) у 178 групах. За 144-
годинним навчальним планом – 40 груп, за 108-годинним навчальним планом – 119 груп, за 
дистанційною формою навчання – 19 груп. 

Зокрема:  
– на базі ПОІППО 4039  педагогів у 149 групах; 
– на базі Консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 

796 педагогів у 29 групах;  
– на базі вузів І-ІІ рівня акр. за рахунок інших Міністерств згідно з  угодою були 

організовані курси для 33 педагогів Хорольського аграрнопромислового коледжу з 
проблеми “Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладачів” та Полтавського 
політехнічного коледжу для 24 працівників 

– через стажування підвищили кваліфікацію 34 методисти методкабінетів та 
викладачів ПНПУ ім. В.Г. Короленка 

– через участь в СДГ – 1 учитель 
– за дистанційною формою навчання – 572 педагогічних працівники (11.8 % ) 
Згідно з планом роботи при ПОІППО працювало 25 спеціальних дослідницьких груп 

(СДГ). У роботі СДГ брало участь 220 педпрацівників області, серед них вчителі 
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів,  вихователі ДНЗ, методисти ММК, РМК, науковці. 
Найбільша кількість учасників СДГ з м. Полтави  (53 учасників), м. Кременчука (20чол.), м. 
Комсомольська, Полтавського, Решетилівського  районів. Мало задіяні в роботі СДГ 
медпрацівники Оржицького, Кобеляцького, Хорольського, Котелевського, 
Миргородського, Гребінківського, Чорнухинського районів.  

Проводилися семінари-тренінги, в тому числі  за сприяння Національної ради з 
економічної освіти (США), Навчання за програмою „Intel”, підготовка учителів 
інформатики ЗНЗ до роботи  за профільними програмами,  Корпусу миру, Міжнародний 
альянс (СНІД). 

 
№ Семінари-тренінги підготовлено 

педпрацівників 
1. «Основи інформаційних технологій» в рамках програми Microsoft. 

В тому числі: 
на базі Великобагачанського РМК 

520 
 

11 
2. Використання безкоштовних технологій та їх потенційний внесок в освіту 24 
3. В рамках програми «ІТ – освіта в 12-річній школі»: 

Основи веб-дизайну 
Основи візуального програмування 

 
13 
11 

4. «Інтегроване вивчення економіки в початковій школі» (УРЕО) 34 
5. Методика вивчення курсу «Технології»  у старшій школі 66 
6. Основи здоров’я 25 
7. Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя 
26 

8. Ліцензування, атестація та самоатестація навчальних закладів області 23 
 Всього: 727 

Навчальний процес забезпечували 90 викладачів та методистів обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 62 науковці вищих навчальних закладів м. Полтави, 
128 працівників управлінь і організацій області та 207 учителів-практиків та вихователів 
дошкільних навчальних закладів області.  

За 2010 рік було вичитано 10136  год. З них: 
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– працівниками кафедр – 4423, в т.ч.: докторами наук – 488 год., кандидатами наук – 
1825 год., іншими працівниками – 2110 год. 

– методистами нашого інституту – 4322 год.,  
– запрошеними лекторами – 1391 год., в т.ч.: докторами наук – 124 год., кандидатами 

наук – 542 год.  
При інституті функціонує санаторій-профілакторій як заклад амбулаторного 

оздоровлення і харчування. 
За результатами  діагностування з питань рівня задоволення курсами встановлено, що 

97% слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 96% - змістом, 89 % - режимом 
роботи.  

Особлива увага приділяється системі позааудиторної роботи. Організовуються 
зустрічі з представниками владних структур, громадських організацій, діячами науки та 
культури, тематичні консультації, екскурсії в музеї міста, відвідування театральних вистав, 
перегляд кіно та інші заходи. 

 

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

Модель дистанційного навчання, яка впроваджується в ПОІППО, передбачає 
використання «кейс»- технології з елементами мережевої.  Навчальний матеріал має 
модульну структуру: «Соціо-гуманітарний» («Філософія освіти», «Удосконалення 
педмайстерності», «Менеджмент освіти») та «Фаховий».  

За дистанційною формою навчання підвищили свою кваліфікацію в 2010 р. 572 
слухачів: 

- вчителі різних фахових напрямків ; 
- вихователі дошкільних навчальних закладів; 
- педагогічні працівники шкіл-інтернатів; 
- керівники гуртків позашкільних закладів; 

Для організації та підтримки дистанційного навчання в регіонах створені місцеві опорно-
консультативні пункти при територіальних методичних кабінетах, які забезпечують 
методичний супровід та електронний зв’язок між координатором (тьютором) та слухачами.  

Протягом року весь час поновлювалась Web- сторінка ДН на сайті ПОІППО, що 
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.  

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 - методичний супровід, а й 
забезпечують електронний зв’язок зі слухачами.  

Водночас, у роботі курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою в 
ПОІППО залишаються також проблеми, пов’язані з недостатньою комп'ютерною 
грамотністю значної маси слухачів, що значно утруднює використання сучасних 
технологій дистанційного навчання. Тому і в плані-графіку на 2011 рік заплановано групи з 
проблемою «Використання інформаційних технологій при  вивченні предмету» для 
учителів початкових класів, учителів допоміжних шкіл, шкільних бібліотекарів –
«Microsoft», для директорів ЗНЗ – «Інтел» та інші напрями (відповідно до замовлень 
методкабінетів). 
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VІІ. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ І 
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ (Кравченко Т.О.)  

7.1. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступати до ВНЗ у 2010 році (Королех О.К.) 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2009 р. №570 
«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України у 2010 році» та від 1 грудня 2009 року №1081 
«Про зміни в термінах проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 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 2010 році, пройшло у червні з 8 
навчальних предметів: української мови і літератури, математики, історії України, біології, 
хімії, географії, фізики, іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за 
вибором). Кожен абітурієнт міг скласти тести не більше як із п’яти предметів. 
Обов’язковими для проходження тестування були два предмети: українська мова і 
література та історія або математика (за вибором).  

Для осіб, які з об’єктивних причин не змогли пройти тестування під час основної 
сесії, було організовано та проведено з 29.06.2010 р. по 03.07.2010 р. спеціальну сесію на 
базі Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. 
Забезпечували діяльність даного пункту працівники відділу зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти інституту спільно з методистами відділу освіти м.Полтави. 

У Полтавській області для якісної підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання проведена кампанія щодо інформування громадськості про особливості 
проведення ЗНО-2010. 

На сайті інституту (ПОІППО) створено сторінку «Зовнішнє незалежне оцінювання», 
де розміщувалися нормативні документи, повідомлення про основні події, що відбулися в 
процесі підготовки до проведення тестування, інформація для абітурієнтів, контакти та 
підсумки. 

На базі інституту організовано та проведено підготовчі курси для випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів 2010 року та минулих років, які виявили бажання 
пройти ЗНО. 

Навчання на курсах проводилося методистами ПОІППО за такими напрямками: 
- ознайомлення учасників із процедурою проведення зовнішнього незалежного 

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

України). 
Одним із етапів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання стало 

проведення в області пробного тестування з 8 навчальних предметів (української мови і 
літератури, історії України, біології, географії, математики, фізики, хімії, іноземної мови), 
яке мало на меті ознайомити з процедурою проведення ЗНО осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів, та відпрацювати персоналом, залученим до роботи 
на пунктах тестування, технології тестування.  

Реєстрація бажаючих взяти участь у пробному тестуванні здійснювалася через 
мережу Інтернет з 1 листопада по 1 грудня 2009 року.  

Тестування проводилося 13 та 20 березня Дніпропетровським РЦОЯО у тісній 
співпраці з ПОІППО. 
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Для участі у пробному тестуванні зареєструвалось 8005 осіб, взяло участь 7 692 
особи (96% від зареєстрованих). Створено 18 пунктів пробного тестування, роботу яких 
забезпечували 638 педагогічних працівників, підготовлених методистами відділу 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти. Для інструкторів, старших 
інструкторів проведено 21 навчальний семінар.  

Пункти пробного тестування своєчасно розпочали і завершили свою роботу. 
Проблеми, які виникали в процесі роботи, вирішувались оперативно. Звернень від 
учасників щодо порушень процедури проведення тестувань не надходило. 

У Полтавській області для участі у ЗНО-2010 зареєструвалося 15 111 осіб. Фактично 
ж пройшли тестування 13 390 чол., що склало 88,6 %. 

 
Кількісні показники проведення ЗНО-2010 у Полтавській області 

 
В області відповідно до вимог Українського центру оцінювання якості освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.02.2010 р. №133 «Про 
створення пунктів тестування», було організовано роботу 40 пунктів тестування переважно на 
базі ВНЗ I-IV рівнів акредитації (у 2009 р. для 15 946 зареєстрованих осіб було створено – 66 
ПТ переважно на базі загальноосвітніх навчальних закладів). Скорочена кількість пунктів 
тестування дала можливість удосконалити організацію зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для організації та проведення ЗНО-2010 в області було підготовлено близько 757 
педагогічних працівників. Навчання відповідальних за пункти тестування, їхніх 
помічників, старших інструкторів та інструкторів, чергових було організовано та 
проведено відділом зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО.  

Для педагогічних працівників, які в попередні роки отримали сертифікати 
Українського центру оцінювання якості освіти, було проведено настановчі інструктажі 
щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році. 

Усього було проведено протягом квітня-травня 2010 р. 15 навчальних семінарів. 
Для педагогічних працівників, які залучалися до перевірки відкритої частини 

тестових завдань з української мови та літератури, іноземної мови, були організовані 
навчання. У Полтавській області навчання та сертифікацію пройшли 139 екзаменаторів. 

Явка  
№  
п/п 

 
Дата Предмет 

Задіяні
пункти 

тестування 
Кількість 

зареєстрованих 
Взяло 
участь 

% 

1 2 червня 
3 червня 
4 червня 

Українська мова та 
література 

19 
18 
19 

15 111 13390 88,6 

2  
7 червня 

Англійська мова 
Німецька мова 
Французька мова 
Іспанська мова 

 
12 

2 945 
120 
151 

1 

2 605 
103 
12 
1 

88,5 
85,8 
80 

100 
3 9 червня Біологія 19 5 267 4 601 87,4 
4 11 червня Географія 15 3 817 3 286 86 
5 14 червня 

15 червня 
Математика 19 

19 
9 846 8 476 86 

6 17 червня 
18 червня 

Історія України 21 
21 

11 551 10 008 86,6 

7 21 червня Хімія 4 800 626 78,3 
8 23 червня Фізика 8 1 782 1 401 78,6 
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За підсумками Українського центру оцінювання якості освіти 8,13% учасників ЗНО 
Полтавської області набрали менше 124 балів (по Україні – 9,65%). 

Максимальну кількість балів (200) по області отримали 19 учасників (0,14 % від 
загальної кількості). 

У цілому зовнішнє незалежне оцінювання на пунктах тестування нашої області 
проведено організовано з дотриманням процедури. 

7.2. Моніторингові дослідження 2010 року (Яресько С.О.) 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. № 853 «Про 

підготовку та проведення моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.10.2009р. №985 
«Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 
української мови, математики та історії України» у 2010 році було заплановане проведення 
наступних досліджень: апробації матеріалів міжнародних моніторингових досліджень 
якості освіти TIMSS та PIRLS, рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів з української мови, математики та історії України, рівня навчальних 
досягнень учнів 9-х класів з географії України, рівня комп’ютерної грамотності (11 клас), 
рівня навчальних досягнень школярів початкової школи.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2010р. № 352 «Про 
організацію та проведення пілотної сесії міжнародного порівняльного дослідження якості 
природничо-математичної освіти TIMSS 2011 учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
області у 2010 році» у дослідженні взяли участь учні та вчителі 8-х класів Диканської 
гімназії ім.М.В.Гоголя. Мета дослідження – апробація матеріалів тестування міжнародного 
дослідження TIMSS-2011. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.10.2009р. №985 «Про 
вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 
української мови, математики та історії України» була розпочата робота з проведення 
даного дослідження, створена база даних районних (міських) методичних центрів 
(кабінетів), ЗНЗ усіх типів і форм власності. 11.03.2010р. у ПОІППО ім. 
М.В.Остроградського відбулася нарада для відповідальних працівників 
рай(міськ)методкабінетів (центрів) з питань моніторингу якості освіти. Моніторингове 
дослідження було призупинене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 29.03.2010р. №267 «Про скасування наказу МОН від 28.10.2009р. №985 «Про вивчення 
рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, 
математики та історії України» з метою уникнення перевантаження школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів у період завершення навчального року та враховуючи 
незадовільний рівень підготовки дослідження. 

Моніторинги рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів з географії України, рівня 
комп’ютерної грамотності (11 клас), рівня навчальних досягнень школярів початкової 
школи не відбулися у зв’язку з відсутністю вказівок МОН України.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2010р. №139 «Про 
дистанційне моніторингове дослідження рівня сформованості у випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікативних 
технологій у практичній діяльності» 20 квітня 2010 року проведене дистанційне 
дослідження рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
навичок використання у практичній діяльності інформаційно-комунікативних технологій. 
У дослідженні були задіяні випускники Гімназії імені В.О.Нижниченка м. Комсомольська 
(вчитель Ткаченко Тетяна Василівна), Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Бутенки 
Кобеляцького району (вчитель інформатики Ткач Олександр Васильович), Лубенської 
ЗОШ № 2 м. Лубен (вчитель інформатики Бормовий Валерій Володимирович), Піщанської 
гімназії Кременчуцького району (вчитель інформатики Маляренко Валентина Павлівна), 
Супрунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району (вчитель інформатики Кузнецова 
Тетяна Олександрівна). Всього у дослідженні взяли участь 93 учні. 
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008р. №309 «Про 
проведення моніторингу стану дошкільної освіти» у травні 2010 року організоване 
проведення даного моніторингового дослідження, яке здійснювалося шляхом анонімного 
анкетування завідувачів, вихователів та батьків дітей дошкільних навчальних закладів. 
Загалом у моніторинговому дослідженні взяло участь 74 респонденти (з них 46 із міст та 28 
із сільської місцевості):  

  10 керівників ДНЗ; 
  27 вихователів ДНЗ, (у тому числі 6 приватного закладу);  
  38 батьків дітей ДНЗ. 

Дошкільні заклади, у яких проводилося дослідження: 
  місто Полтава – ДНЗ № 46, ДНЗ №  21, ДНЗ № 7, ДНЗ № 36, ДНЗ № 60;  
  місто Кременчук – ДНЗ № 3, ДНЗ № 65, ДНЗ № 46, ДНЗ № 18;  
  місто Лубни – ДНЗ № 1, ДНЗ № 17;   
  Зінківський район Полтавської області – Опішнянський ДНЗ № 1, 

Опішнянський ДНЗ № 2; 
  Карлівський район Полтавської області – Карлівський ДНЗ № 6 «Чебурашка»;  
  Полтавський район Полтавської області – Степненський ДНЗ «Калинка», 

Тростянецький ДНЗ ТОВ СТОВ «Тростянець»;  
  Решетилівський район Полтавської області – Решетилівський ДНЗ «Ромашка».  

Перед  проведенням дослідження був здійснений інструктаж регіональних 
координаторів дослідження. 

Відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 
21.04.2010р. №1.4/18-1573 «Про проведення соціологічного дослідження з питань переходу 
до 12-річного терміну навчання» проведено дослідження, яке було здійснене методом 
анкетування керівників загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня різних типів та 
форм власності з міст та сільської місцевості (10 респондентів), учителів 1-х класів (10 
респондентів), батьків учнів 1-х класів (20 респондентів), класних керівників 9-х класів (10 
респондентів), учнів 9-х класів (20 респондентів) та їх батьків (20 респондентів). 
Дослідження проведено у м. Комсомольську, Пирятинському, Решетилівському, 
Карлівському та Лохвицькому районах. Мета соціологічного дослідження – вивчення 
думки учнів, учителів, батьків та керівників ЗНЗ щодо питань переходу до 12-річного 
терміну навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.  

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.09.2010р. № 898 
«Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні», від 
25.10.2010р. № 1000 «Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку 
системи освіти дітей старшого дошкільного віку» розпочата робота стосовно проведення І-
х етапів моніторингових досліджень. 
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VІІІ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ (Александрова Л.А.) 

8.1. Комплектація, організація та використання бібліотечного фонду. 
 
На 01.12.2010 року загальний фонд бібліотеки інституту становить 29 тис. 269 прим., 

що на 900 прим. (18 %) більше, ніж у минулому році. З них:  
– підручники для 1–11 класів ЗНЗ – 2691 прим.; 
– матеріали ярмарків педтехнологій – 692 прим.; 
– література Британської Ради – 381 прим.; 
– фонд авторських робіт вчителів області – 212 прим.; 
– довідково-інформаційна література – 275 прим.; 
– матеріали на електронних носіях – 134 прим.  

Якісний і кількісний склад фонду повністю відповідає профілю комплектування та 
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, за кошти ПОІППО та дарунки.  

 
На 01.12. 2010 року отримано всього 1196 примірників літератури. З них :  
1. Через базу-магазин «Освітатехпостач» отримано 121 прим. навчальної та 

художньої літератури, що складає на 241 прим. менше, ніж у 2009 році. Це зумовлено 
тим, що для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів підручників майже немає.  

2. За кошти ПОІППО придбано 861 примірник навчальної літератури на суму 33 
тис. 265 грн. Це на 193 прим. більше (16 %), ніж у минулому році.  

3. Отримано безкоштовно (дарунки) 214 примірників.  
Також була проведена передплата на періодичні видання України та Росії у кількості 129 
назв на суму 19 тис. 844 грн. 94 коп. (з них 20 назв газет видавництва «Шкільний світ» 
інститут отримує безкоштовно).  

За 2010 рік обслуговано 4 тис. 637 користувачів інформації, що на 880 чоловік 
більше (19 %) порівняно з 2009 роком, з них:  

 – слухачів курсів – 2 тис. 388 чоловік (на 6,6 % більше);  
– вчителів, методистів – 2 тис. 098 чоловік (на 5,7 % більше);  
– інших (студенти, учні, бібліотекарі, пенсіонери) – 157 чоловік.  
 
Видано 24 тис. 412 примірників навчальної літератури, що на 4 тис. 943 прим. (20,2 

%) більше, ніж у 2009 році.  
Бібліотеку відвідало 15 тис. 911 користувачів інформації. Це на 6 тис. 625 чоловік 

(31,6 %) більше при порівнянні з минулим роком.  
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8.2. 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 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.  

З метою інформування педагогічного колективу та працівників освіти області 
систематично складалися інформаційні списки «Нові надходження літератури в 
бібліотеку», які виставлялися в мережу інституту та на сайт (4 рази на рік).  

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

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

Впроваджувались у роботу бібліотеки такі інноваційні процеси, як замовлення 
літератури у видавництвах через Internet, складання електронних картотек з різних 
проблем освіти, подання матеріалів на веб-сайт інституту. Розпочалася робота із 
складання електронного каталогу бібліотеки за допомогою автоматизованої 
інформаційно-бібліотечної системи «Ірбіс», презентація якої відбулася за участю 
президента Асоціації «Ірбіс» в Україні Л. З. Рудзьського. Впровадження АІБС «Ірбіс» 
надасть можливість користувачам набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу 
й використання інформації, повноцінного інформаційного забезпечення розвитку 
вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики та розбудови інформаційного простору 
освітянської галузі держави та області.  

 
Підготовлено 9 рекомендаційних бібліографічних списків літератури :  

– Лідерство – запорука успіху. Джерела лідерства (44 джерела);  
– Розвиток емоційного інтелекту (24 джерела);  
– Освіта дорослих в Україні та за кордоном (16 джерел);  
– Здоров`язберігаючі технології в навчальних закладах (67 джерел);  
– Інклюзивне навчання в системі освіти (35 джерел);  
– Інноваційна діяльність педагога (83 джерела);  
– Культура вчителя в післядипломній освіті (54 джерела);  
– Шкільні історії : саги й скрепбукінг (перелік історій ЗНЗ Полтавської області) 

(36 джерел);  
– Конструюємо школу майбутнього (71 джерело).  
 

Протягом року було оформлено 13 книжкових виставок :  
– Андрагогіка : освіта впродовж життя (16 джерел); 
– Інклюзивна освіта : українські реалії (35 джерел); 
– Здоров`язберігаюча діяльність навчальних закладів (67 джерел); 
– Компетентнісний підхід. Система впровадження в школі (115 джерел); 
– День Європи в Україні (72); 
– 450-річчя Пересопницького Євангелія (10 джерел); 
– Сучасна школа і розвиток лідерства в освіті (44 джерела);  
– Модернізація діяльності бібліотек – важливий чинник в реалізації програми 

рівного доступу до якісної освіти (17 джерел);  
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– Толерантність у собі і до себе (до Міжнародного дня толерантності) (20 
джерел);  

– Великі твої жертви, Україно! (до відзначення дня пам`яті жертв голодоморів та 
політичних репресій) (15 джерел);  

– «В антинароді свій народ люблю…» (до 80-річчя від дня народження Ліни 
Костенко (1930), української поетеси, громадської діячки (27 джерел);  

– «І встане правда і любов на світі, І на сторожі правди стане труд» (до 75-річчя 
від дня народження Василя Симоненка (1935–1963), українського поета, 
журналіста, правозахисника (24 джерела);  

– «Вічно молода Марія» (до 150-річчя від дня народження Марії Башкірцевої 
(1860–1884), української художниці, співачки, літераторки (15 джерел).  

 
Оновлено 17 постійнодіючих виставок:  

– Інформаційно – бібліографічні видання психолого – педагогічної тематики 
ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; 

– Полтавщина – духовна скарбниця України; 
– Актуальні проблеми післядипломної педагогічної освіти у вимірі сьогодення; 
– Організація наукової роботи; 
– Сучасна освіта в контексті реформування; 
– Моніторинг якості сучасної освіти; 
– Філософія освіти в контексті державотворення; 
– «Мова – скарбниця знань, доступ до якої вільний для кожного»; 
– Профільне навчання – веління часу; 
– Метод проектів у сучасній освіті; 
– Професійна компетентність вчителя; 
– Інноваційні педагогічні технології; 
– Зовнішнє незалежне оцінювання як складова освітньої політики держави; 
– Видатні діячі освіти і науки; 
– Вища освіта України і Болонський процес; 
– Християнська етика в українській культурі; 
– Україна на шляху до Європи.  
 

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 сприяли вирішенню проблеми добору літератури. Постійно консультувала 
працівників щодо таблиць ББК, бібліографічного опису творів друку та багато іншого.  

 
За 2010 рік видано 130 тематичних довідок, про що свідчать записи у «Журналі 

реєстрації довідок».  
 
Підсумовуючи результати діяльності бібліотеки ПОІППО імені 

М. В. Остроградського, слід зазначити, що робота бібліотеки у наведених напрямах 
дала змогу значно підвищити основні показники бібліотечного та інформаційно-
бібліографічного обслуговування.  

Втім, зважаючи на те, що штат бібліотеки складається з одного працівника, 
робота велася не у повному обсязі. Тому, як і у попередні роки, існує необхідність 
приведення штатного розкладу бібліотеки ПОІППО у відповідність до «Примірного 
положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку ІППО», в якому визначені 
основні завдання книгозбірень.  

З метою удосконалення діяльності бібліотеки ПОІППО як сучасного 
інформаційного центру освітянської галузі, розширення її можливостей щодо 
інформаційної підтримки розвитку педагогічної науки та процесу підвищення 
кваліфікації освітян Полтавської області необхідно впроваджувати в практику роботи 
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інформаційно-комунікативні технології з метою комп`ютеризації бібліотечно-
бібліографічних процесів, створення власних електронних ресурсів та інтегрування їх 
через мережу Інтернет у світовий інформаційний простір. Постійно удосконалювати 
систему науково-інформаційного забезпечення фахових інформаційних потреб 
педагогічних й науково-педагогічних кадрів (надання віртуальних довідок, 
упровадження електронної доставки документів). Активізувати діяльність щодо 
кооперації та інтеграції з провідними освітянськими бібліотеками, використовувати 
можливості МБА й обмінно-резервних фондів ДНПБ України імені В. О. 
Сухомлинського та бібліотек інших систем і відомств.  

 

8.3. Перелік підписки на періодичні видання. 
1. Вечірня Полтава  
2. Газета по-українськи 
3. День  
4. Дзеркало тижня  
5. Зоря Полтавщини  
6. Коло  
7. Край  
8. Методичні діалоги  
9. Нова газета по-полтавськи  
10. Освіта  
11. Освіта України  
12. Педагогічна газета  
13. Полтавська думка  
14. Полтавський вісник  
15. Сучасна школа України  
16. Трудове навчання  
17. Українська технічна газета  
18. Управління освітою  
19. Управління школою  
20. Урядовий кур`єр  
21. Шкільна бібліотека плюс  
22. Комплект газет видавництва «Шкільний світ»  

 
Журнали  

1. Бібліотечна планета  
2. Бібліотечний вісник  
3. Бібліотечний форум України  
4. Біологія і хімія в школі  
5. Бібліотечка «Дивослова»  
6. Безпека життєдіяльності  
7. Бюлетень ВАК  
8. Вивчаємо українську мову та 

літературу  
9. Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід  
10. Вісник Книжкової палати  
11. Вісник тестування і моніторинг в 

освіті  
12. Вихователь-методист дошкільного 

закладу  
13. Виховна робота в школі  
14. Вища школа  

15. Вища освіта України  
16. Вища освіта України: нормативно-

правове регулювання  
17. Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України 
18. Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України  
19. Воспитательная работа в школе 

(Россия)  
20. Географія та основи економіки в 

школі  
21. Дивослово  
22. Директор школи, ліцею, гімназії  
23. Дефектологія  
24. Довідник кадровика  
25. Довідник секретаря та офіс-

менеджера  
26. Дошкільне виховання  
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27. Дошкільна освіта в Україні. 
Нормативно-правове регулювання  

28. Економіка в школах України  
29. Зарубіжна література в школі  
30. Іноземні мови в навчальних 

закладах  
31. Інформатика та інформаційні 

технології  
32. Інформаційний збірник МОН 

України  
33. Історія в школах України  
34. Історія і суспільствознавство в 

школах України  
35. Історія та правознавство 
36. Календар знаменних і пам`ятних 

дат  
37. Коментар до інформаційного 

збірника МОН України  
38. Комп`ютер у школі та сім`ї 
39. Логопед (Россия)  
40. Літопис газетних статей  
41. Літопис журнальних статей  
42. Літопис книг 
43. Математика в школі  
44. Методичні діалоги  
45. Мистецтво та освіта  
46. Мистецтво в школі  
47. Мультиверсум. Філософський 

альманах  
48. Науковий світ  
49. Народное образование (Россия)  
50. Нива знань  
51. Обдарована дитина  
52. Офіційний вісник України  
53. Обличчя школи  
54. Образотворче мистецтво  
55. Освіта в Україні. Нормативно-

правове регулювання  
56. Освіта і управління  
57. Основи захисту Вітчизни  
58. Охорона праці  

59. Педагогіка толерантності  
60. Педагогічна майстерня  
61. Педагогика (Россия)  
62. Підручник для директора  
63. Післядипломна освіта в Україні  
64. Позакласний час  
65. Початкова школа  
66. Практика управління закладом 

освіти  
67. Практична психологія та соціальна 

робота  
68. Промислова безпека  
69. Полтавський регіон : на пульсі 

держави  
70. Русская словесность в школах 

Украины  
71. Розмаїтості  
72. Середня освіта в Україні. 

Нормативно-правове регулювання  
73. Трудова підготовка в закладах 

освіти  
74. Українська література в 

загальноосвітній школі  
75. Українська мова і література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях 
та колегіумах  

76. Українська мова та література в 
школі  

77. Управління школою плюс  
78. Философия образования (Россия)  
79. Філософська думка  
80. Фізика та астрономія в школі  
81. Фізичне виховання в школі  
82. Фінансовий контроль  
83. HI-Tech у школі (високі технології 

+DVD)  
84. Ціноутворення у будівництві. 

Збірник.  
85. Шкільна бібліотека  
86. Шлях освіти  
87. Школа  
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ІХ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (Кіптілий І.О.)  

9.1. Робота редакційно-видавничого відділу (Кіптілий І.О.) 
  

  Виконання плану видавничої діяльності (за планом роботи ПОІППО). 
У 2010 р. працівниками інституту було заплановано видати 41 найменування 

літератури, загальними тиражем 28900 примірників та обсягом 347,5 умовних друкованих 
аркушів. Але за браком коштів та у зв’язку з тим, що обласна Програма видавничої 
діяльності ПОІППО та КрПУ для науково-методичного забезпечення регіонального 
компоненту освіти на 2010-2014 роки не була затверджена, було видано лише 18 
найменувань літератури, загальними тиражем 7700 примірників та обсягом 170 умовних 
друкованих аркушів.  З 23 найменувань друкованої продукції, які були заплановані видати 
протягом січня–грудня 2010 року працівниками інституту, у РВВ для подальшої верстки і 
тиражування в типографії здано лише 3 найменування літератури. Динаміку видань 
ПОІППО показано на діаграмах 1-3. 

Діаграма 1. 
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Діаграма 3 
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ОБСЯГ  
НАУКОВО-МЕТОДІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ПОІППО ім.М.В.Остроградського

(1994-2010 рр.)

 
  Обласна Програма видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ для науково-

методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2010-2014 роки. 
Для ефективного використання  можливостей Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та Кременчуцького 
педагогічного училища імені А.С.Макаренка щодо забезпечення педагогічних працівників 
області друкованою продукцією, що містить найновіші досягнення психолого-педагогічної 
науки, передовий педагогічний досвід, ознайомлює з інноваційними технологіями у 2010 
році була розроблена обласна Програму видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ для 
науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2010-2014 роки. 
Програма була внесена на розгляд сесії Полтавської обласної ради, але не була 
затверджена. Редакційно-видавничий відділ планує винести оновлену програму на 
затвердження у 2011 році. 
 

  Внесення ПОІППО до державного реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції 

Згідно з листом Держкомтелерадіо від 08.10.10 за № 309/4-6-4  цією установою 
прийнято рішення про внесення ПОІППО до державного реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції.  Отримано відповідне свідоцтво. В наступному 
році планується отримання номерів ISBN для друкованої продукції ПОІППО. 
 

  Звіт РВВ на вченій раді інституту «Про стан та перспективи розвитку 
видавничої діяльності ПОІППО» (24.03.2010 р.) 
Заслухавши та обговоривши інформацію методиста редакційно-видавничого відділу 
інституту І.О.Кіптілого «Про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності 
ПОІППО», вчена рада відмітила, що навчально-методична та науково-дослідницька робота 
Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 
концентрується у видавничій діяльності інституту. Лише за останні три роки працівники 
інституту видали 139 найменувань науково-методичної літератури загальним тиражем 
близько 45000 примірників. Видання ПОІППО сприяли наповненню бібліотечних фондів 
загальноосвітніх навчальних закладів сучасною методичною літературою та покращенню 
науково-методичного забезпечення вчителів області.  

Але разом з цим існує ряд проблем у підготовці та випуску друкованої продукції 
інституту. У рішенні вченої ради були зазначені шляхи розв’язання проблем: 
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1. Зобов’язати кафедру методики змісту освіти, кафедру менеджменту освіти, 
кафедру педагогічної майстерності, відділ засобів навчання подати в редакцію   журналу 
«Постметодика» матеріали для друку, відповідно до стандартів ВАК та методики системи 
управління якості (СУЯ) М7_4 «Видавнича діяльність». 

Виконання: подано 5 статтей від кафедри педагогічної майстерності, по 2 статті від 
кафедри менеджменту освіти та обласного центру практичної психології та соціальної 
роботи і по 1 статті від кафедри філософії та економіки освіти, відділу засобів навчання  . 

2. Зобов’язати працівників інституту своєчасно подавати матеріали для видання 
(відповідно до плану роботи ПОІППО на 2010 р.) у редакційно-видавничий відділ 
(протягом 2010 року). 

Виконання: з 25 найменувань друкованої продукції, які були заплановані видати 
протягом січня–жовтня 2010 року працівниками інституту, у РВВ для подальшої верстки і 
тиражування в типографії здано 5 найменувань літератури. 

3. Для ефективної роботи з авторами «ПМ» встановити, налаштувати  і зробити 
тестування системи відкритого журналу «Орen Journal System». 

Виконання: на даний час працівниками редакційно-видавничого відділу проходить 
тестування електронної системи роботи з авторами «ПМ» . 
 

  Підготовка та проведення ХІV обласного ярмарку педагогічних технологій 
“Творчі сходинки освітян Полтавщини” 

Педагоги Полтавщини та працівники Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського (як організатори) діляться 
своїми кращими доробками на обласному ярмарку педагогічних технологій „Творчі 
сходинки освітян Полтавщини”,  який проводиться раз у два роки. На виконання у 2010 
році п.31 державної та обласної програми «Вчитель» та плану роботи ПОІППО 25 серпня 
2010 року на базі  Полтавської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38 відбувся ХІV обласний ярмарок 
педагогічних технологій “Творчі сходинки освітян Полтавщини”. Його мета – розвиток 
методичної роботи, поновлення обласного інформаційного банку  передового 
педагогічного досвіду, створення умов  для реалізації творчої продукції педагогів. В 
урочистому відкритті взяли  участь   заступник голови Полтавської облради П.В. Ворона, 
ректор ПОІППО Віталій Володимирович Зелюк. 

У ярмарку взяли участь близько 2 тис. учасників – делегати шкіл області, 
представники районних (міських) відділів освіти, вищих навчальних закладів Полтави, 
Кременчуцьке педагогічне училище, обласний центр естетичного виховання учнівської 
молоді, представивши близько 3 тис. 300 методичних матеріалів на 85 стендах.  

На ярмарку працювали 34 павільйони. Серед кращих – “ВНЗ для школи”,  
“ПОІППО”, “Школи-інтернати”, “Позашкільні заклади”. Районні (міські) відділи освіти 
презентували досвід в окремих павільйонах. Було представлено інноваційну та 
експериментальну  діяльність району, кращі школи, динаміку розвитку освіти впродовж 
останніх 2-х років,  друковану продукцію вчителів, виготовлену типографським способом, 
авторські методичні посібники методистів районних (міських) методичних кабінетів.  

Під час ярмарку проведено 12 секцій за напрямами: післядипломна освіта, дошкільна 
освіта, початкова освіта, математична освіта, фізична освіта, хімічна освіта, біологічна освіта, 
історична та правова освіта, літературна освіта, виховна робота, ІКТ в освіті. 

Відвідувачі мали змогу ознайомитися з експозицією павільйону “ПОІППО”,  
оглянути друковану продукцію редакційно-видавничого відділу ПОІППО, відвідати 
виставку–продаж книготорговельних організацій і фірм, виставку-продаж продукції 
видавництва “Шкільний світ” та «Оріяна».   

Ярмарок показав, що відділами освіти, методичними кабінетами була проведена 
значна організаційна робота по оформленню павільйонів, в яких представлені стенди про 
інноваційну та експериментальну діяльність, досягнення освітян, кращі школи районів та 
міст області. Найкращі з них у Кобеляцькому, Карлівському, Машівському, Полтавському, 
Пирятинському, Хорольському районах.  
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Виготовлено 160 буклетів з інформацією по освіті та динамікою розвитку. Особливо 
зацікавили ярмаркуючих буклети Кременчуцького, Великобагачанського,  Гребінківського, 
Машівського, Новосанжарського, Полтавського районів та м. Миргорода.  

184 відеоматеріала відобразили профілізацію освіти, інноваційну діяльність, кращі - у 
м. Полтаві та  Комсомольську, Котелевському, Пирятинському, Полтавському та інших 
районах.  

Нову друковану продукцію педагогів представили усі районні відділи освіти. Кращі 
доробки районів (3300 методичних матеріалів вчителів-методистів) представлено на 85 
стендах.  

У павільйоні ПОІППО відзначилися найбільшою кількістю друкованих змістовних 
матеріалів природничо-математичний, редакційно-видавничий відділи та відділ 
гуманітарних дисциплін, кафедри філософії та економіки освіти, змісту освіти, педагогічної 
майстерності та менеджменту.  

Під час роботи ярмарку працювала експертна комісія з відбору кращих робіт, їх 
автори нагороджені 119 дипломами ПОІППО.  
 

  Контроль роботи РВВ за методикою системи управління якості (СУЯ) М7_4 
«Видавнича діяльність». 

Для оцінювання ефективності роботи РВВ за методикою  системи управління якості 
(СУЯ) М7_4 «Видавнича діяльність» 22.06.2010 р. був проведений внутрішній аудит якості 
процесу формування плану видавничої діяльності на 2010 рік. Відповідно внутрішнього 
аудиту діяльність редакційно-видавничого відділу задовольняє вимогам, які встановлені у 
методиці М7_4. 
 
Висновки: в цілому роботу відділу можна оцінити задовільно, але є недоліки у видавничій 
діяльності інституту. Зокрема, з запланованих працівниками інституту 41 найменування 
науково-методичної літератури видано лише 18. Завадою виконання плану видавничої 
діяльності інституту стало недофінансування цієї статті та не затвердження Полтавською 
обласною радою обласної програми видавничої діяльності ПОІППО. У зв’язку з 
несвоєчасною подачою працівниками інституту власних статей до редакції журналу 
«Постметодика» (на виконання рішення вченої ради ПОІППО) відбулася затримка видання 
чергових номерів часопису.  
 

9.2. 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.).   ISSN 1815-3194. Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» 98670. 

Основна мета видання «ПМ» –  здійснення цілеспрямованої методичної допомоги 
педагогічній громадськості України. 

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.  

У 2010 р. номери «ПМ»  присвячені  таким темам: №1-й (92) – «План розвитку школи»; 
№ 2-й (93) – «Освіта як простір взаємодії вчителя і учня»; № 3-й (94) – «Конструюємо школу 
майбутнього»; № 4-й (95) – «Про автора і читача «ПМ»; № 5 (96) «Науково-дослідницьке 
середовище сучасної школи»,  6 (97) – «Емоційний інтелект».   

 

Автори «Постметодики» 
Порівняно з 2009 роком   кількість авторів – працівників ПОІППО – скоротилася:  у 

2009 р. серед авторів „Постметодики” було  17 працівників ПОІППО,  у 2010 р. –  14.  Три  
публікації працівників ПОІППО здійснено в  № 3, 2010 (Сиротенко Г., Чемшит В., 
Курєнкова Т.). Запланована публікація 2-х працівників у номері 4 (Сухенко Я.В., Клепко 
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С.Ф. ),  1 працівника  в номері 5 (Водолазська Т.В.), 8-ми працівників ПОІППО в номері 6 
(Зелюк В.В.,  Новак О.О., Водолазська Т.В., Муліка К.М., Калюжна Ю.І., Моргун В. Ф., 
Стрельніков В.Ю., Курмишева Н.І.).    

Як видно з таблиці «Інформація про публікації працівників ПОІППО у науково-
методичному журналі «Постметодика» (2007-2010 рр.)», співробітникам інституту варто 
активізуватися з підготовкою статей у журнал, адже у названий період із 124 працівників 
ПОІППО друкувалося 27 осіб (22 %  загальної кількості працівників). Працівниками 
ПОІППО  за 2007 – 2010 роки надруковано 50 статей.  

 Таблиця 1 
Публікації працівників ПОІППО у науково-методичному журналі «Постметодика» 

(2007-2010 рр.). За станом на 30.11.10 2010 р. 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,  
ПО БАТЬКОВІ 

2007 2008 2009 2010 ΣΣ БАЛ 

Атахаджаєва Наталія Василівна 1 0 0 0 1 ¼ 
Білик Надія Іванівна 1 0 0 0 1 ¼ 
Бондар Тетяна Олексіївна 1 0 0 0 1 ¼ 
Зелюк Віталій Володимирович 0 0 1 0 1 ¼ 
Іщенко Лариса Миколаївна 1 1 1 0 3 ¾ 
Кіптілий Ігор Олексійович 1 0 0 0 1 ¼ 
Клепко Сергій Федорович 1 0 1 0 2 ½ 
Коваленко Ольга Павлівна 2 0 0 0 2 ½ 
Козак Ірина Олександрівна 2 1 1 0 4 1 
Королюк Світлана Вікторівна  0 1 0 0 1 ¼ 
Коршунова Тетяна Луківна 1 0 1 0 2 ½ 
Крилевець Марина Петрівна 0 0 2 0 2 ½ 
Куренкова Тетяна Євгенівна  0 0 0 1 1 ¼ 
Лук’яненко Наталія Олексіївна 1 0 0 0 1 ¼ 
Міщенко Ірина Олександрівна 1 0 1 0 2 ½ 
Муліка Катерина Миколаївна 1 1 0 0 2 ½ 
Настенко Наталія Василівна 1 1 1 0 3 ¾ 
Нічуговська Лілія Іванівна 1 1 1 0 3 ¾ 
Ожиганова Наталія Сергіївна 0 0 1 0 1 ¼ 
Пашко Людмила Федорівна 0 1 0 0 1 ¼ 
Сиротенко Григорій Олексійович 1 0 1 2 4 1 
Стоцька Олена Вікторівна 2 1 1 0 4 1 
Тимошенко Наталія Петрівна 1 0 0 0 1 ¼ 
Халецька Лілія Леонідівна 0 1 0 0 1 ¼ 
Цехановська Валентина Олександрівна 0 0 1 0 1 ¼ 
Чемшит Валентина Григорівна 0 1 0 0 1 ¼ 
Чирка Валентина Василівна 1 1 1 0 3 ¾ 
 21 10 16 3 50  

 

Як і у  2009 році, серед авторів «ПМ» залишаються активними  представники районів 
області: у 2009 р їх було 11 (із Карлівського, Решетилівського, Лохвицького, Гребінківського, 
Новосанжарського та міст Полтави і Кременчука),  у 2010 – 10.  Долучилися автори з таких 
районів: Зіньківський, Машівський, Чорнухинський та м. Комсомольськ.            

Два іноземні автори опублікувалися цього року в «ПМ» – Гьотц Хілліг / Goetz Hillig, Dr. 
phil. habil.,  приват-доцент історії педагогіки Марбурзького університету, керівник лабораторії 
«Макаренко-реферат»; Віце-президент Міжнародної Макаренківської асоціації (Полтава), 
Іноземний член Академії педагогічних наук України (Київ) та Російської академії освіти 
(Москва);  Валентин Григорович  Бейлінсон, педагог, журналіст (Москва): Г.Хілліг. Передмова 
до статті В.Г.Бейлінсона «Макаренко і Сталін: новий погляд. Записи бесід з очевидцями (1954 - 
1974)» // ПМ. –  2010. – № 1. – С. 54-55; В.Г.Бейлінсон. Макаренко і Сталін: новий погляд. 
Записи бесід з очевидцями (1954 – 1974) // ПМ. –  2010. – № 1. – С. 55-64; Г. Хілліг. Москва 
contra Ленінград. Повертаючись до теми: Антон Макаренко і Наталя Гірей //  ПМ. – 2010. – № 3. 
– С. 52-64; В.Г.Бейлінсон. Макаренко: последние два года // ПМ. – 2010. – № 4.  
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Презентаційна діяльність «ПМ» 
2010 року редакцією «ПМ»  діяльність із перекладу українською мовою статей провідних 

європейських освітян, на відміну від попередніх років, не здійснювалася.  
У 2010 році проведено 4 виставки-презентації журналу «Постметодика» серед 

педагогічної громадськості України та Полтавської області на таких заходах:  
  Виставка-презентація «Сучасні навчальні заклади - 2010» (  лютий, 2010 р. м.Київ) 
  Друга виставка «Інноватика в освіті України» (жовтень 2010, м. Київ). 
  XIV Обласний ярмарок педтехнологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини» 
(25 серпня 2010 р., Полтавська ЗОШ І-ІІ ступенів № 38) 
  Свято до 70-річчя ПОІППО (18 травня 2010, ОЦЕВУМ). 

У 2010 році методистом РВВ  О.В.Стоцькою проведено  2  лекції-презентації  
спецвипуску «Нідерландська освіта» під час курсів  директорів шкіл та учителів зарубіжної 
літератури з метою висвітлення інноваційного досвіду освіти Нідерландів. 

У 2010 р.  виставлено повні тексти статей 70 номерів науково-методичного журналу 
«Постметодика» на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Postmetodyka/index.html). 

Підготовлено анотації журналу «Постметодика» за 2006-2010 роки до  
представлення  в  Національній електронній бібліотеці на Internet-сервері  Національної 
Бібліотеки ім. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/  

Передплатники «ПМ» 
У 2010 році кількість передплатників журналу «Постметодика» порівняно з 

минулими роками зменшилася, хоча і розширилася географія передплатників. Так, журнал 
«Постметодика» передплачують у Вінниці, Мукачеві, Києві, Білій Церкві, Бродах,   
Рівному, Макіївці, Коломиї, Сумах, Харкові та інших населених пунктах України. 

Таблиця 2  
Динаміка передплати журналу «Постметодика» 2008-2010 рр. 

№ Передплатник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 
1.  м. Полтава 1 9 13 
2.  м. Кременчук 3 7 8 
3.  м. Комсомольськ 8 6 8 
4.  м. Лубни 10 0 10 
5.  м. Миргород 0 2 2 
6.  В.Багачанський р-н 11 0 1 
7.  Гадяцький р-н 11 0 1 
8.  Глобинський р-н 0 1 1 
9.  Гребінківський р-н 12 15 11 
10. Диканський р-н 4 0 1 
11. Зінківський р-н 5 3 9 
12. Карлівський р-н 0 20 7 
13. Кобеляцький р-н 0 14 1 
14. Козельщинський р-н 0 4 1 
15. Котелевський р-н 0 0 0 
16. Кременчуцький р-н 5 0 0 
17. Лохвицький р-н 16 12 10 
18. Лубенський р-н 5 12 0 
19. Машівський р-н 0 1 1 
20. Миргородський р-н 0 0 0 
21. Н.Санжарський р-н 28 28 0 
22. Оржицький р-н 11 4 1 
23. Пирятинський р-н 10 0 11 
24. Полтавський р-н 0 7 7 
25. Решетилівський р-н 10 10 7 
26. Семенівський р-н 4 0 0 
27. Хорольський р-н 10 11 12 
28. Чорнухинський р-н 0 0 0 
29. Чутівський р-н 3 1 1 
30. Шишацький р-н 4 1 1 
31. Інші передплатники 59 21 18 

 Всього 230 189 143 
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Для популяризації журналу «Постметодика» серед педагогічної громадськості 

України і збільшення кількості передплатників на 2011 рік працівниками РВВ розроблено 
рекламний проспект, який  розіслано на електронні адреси навчально-виховних закладів та 
вищих навчальних закладів Полтавщини та України. 

Наприкінці 2010 року редакцією подано  документи у ВАК України для внесення 
журналу  «ПМ» у новий перелік наукових фахових видань України. 
 

На наступний 2011  рік «Постметодика» планує вирішити такі проблеми: 
– на виконання рішення вченої ради від 24.03.2010 активніше залучення методистів ПОІППО до 
висвітлення інноваційного педагогічного досвіду,  протягом  2011 року, відповідальний – 
Кіптілий І.О; 
– збільшення кількості передплатників журналу  до 300 осіб/організацій  та збільшення тиражу 
до 500 примірників за рахунок мегарекламування «ПМ», листопад – грудень 2011, 
відповідальний – Кіптілий І.О; 
– впровадити  електронну систему роботи з авторами і рецензентами у вигляді веб-сайту (на 
основі  ‘CMS Drupal’), січень-лютий 2011,  відповідальний Козлов О.Є; 
– провести дві презентації  чергових номерів «ПМ» серед педагогічної громадськості з метою 
популяризації «ПМ», травень, вересень 2011 р., відповідальний – Кіптілий І.О; 
– провести розширене засідання редколегії «ПМ» з метою налагодження тісної співпраці 
редакції «ПМ» та членів редколегії, грудень 2011 р., відповідальний – Кіптілий І.О.
 

9.3. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (Білик Н.І.) 
Протягом 2010 року видано 10 номерів Всеукраїнського науково-практичного 

освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», загальним тиражем - 4100 
примірників, що становить 86, 2 ум.-друк. арк. 

Видано 9 спецвипусків журналу, серед яких: міжнародного рівня - 3; 
всеукраїнського -5; обласного- 1. 

Всього авторів - 263, серед яких: докторів наук - 21 (докт. пед. наук - 6); кандидатів 
наук - 94 (канд. пед. наук - 65); доцентів - 5; методистів - 16; аспірантів - 29; старших 
викладачів - 39; викладачів - 21; психологів - 2; асистентів - 17; магістрів - 6; наук, 
співробітників - 3; директорів ЗНЗ - 7; учителів - 3. 

У журналі «Імідж сучасного педагога» представлені 223 матеріали, серед яких 
творчі презентації навчальних закладів: 

-    Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. 
В. Остроградського (спецвипуск за темою «Нові підходи до післядипломної педагогічної 
освіти» - №1, 2010 року); 

-    Інституту менеджменту освіти та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (№2, 2010 р.); 

-    ДНЗ Полтави та Комсомольську - 8;.  . 
-    Хорольської гімназії-родини; 
-    ЗНЗ Харківської області - 4. 
Кафедрою педагогічної майстерності ПОІППО було проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Актуальні тенденції освіти дорослих у сучасному 
вимірі» (17-18 листопада 2010 року), спів організаторами якої стали: Асоціація 
безперервної освіти дорослих, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, -ДВНЗ. «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України. Широко розглядалася проблема навчання дорослих у системі 
післядипломної педагогічної освіти і формування перспективного бачення процесу 
розвитку освіти дорослих, яка базується на прогресивних ідеях, нових тенденціях з 
урахуванням суспільних вимог, потреб учителя в освіченості протягом життя, у 
підвищенні його рівня педагогічної майстерності, розвитку професіоналізму андрагогів-
викладачів і методистів системи чинної освіти. За матеріалами учасників конференції 
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видано спецвипуск журналу № 10, 2010 р. за темою ««Актуальні тенденції розвитку 
освіти дорослих». 

Результатом співпраці з кафедрами початкової і дошкільної освіти, культурології та 
факультетом дизайну та технологій Полтавського національного педагогічного 
університету є спецвипуски журналу за такою проблематикою: «Розвиток системи 
дошкільної освіти» - №№6-7, 2010 року); «Художня культура України» - №8; 
«Технологічна освіта в умовах профільного навчання» - №4). 

У співдружності кафедри педагогічної майстерності з кафедрами педагогіки та 
психології Запорізького та Сумського обласних інституті післядипломної педагогічної 
освіти та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» були проведені всеукраїнські та 
міжнародні науково-практичні конференції і семінари: «Науково-методичне забезпечення 
розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів 
сільських регіонів»; «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика»; 
«Науково-методичні умови організації маркетингової діяльності інститутів 
післядипломної педагогічної освіти». Результатом чого були видання журналу «Імідж 
сучасного педагога» №5 (тема «Управління освітніми інноваціями») і №9 (тема «Напрями 
наукової діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»); висвітлено 
інформацію про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-
методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти 
педагогічних кадрів сільських регіонів» у м. Запоріжжі («Імідж сучасного педагога» № 3, 
2010). 
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Х. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОІППО (Золотухіна В.М.) 

10.1. Виконання бюджету і зміцнення матеріально-технічної бази 
(Артемова С.П.) 

Бюджет інституту на 2010 рік становив 10 215 943 грн.: 
- видатки на канцтовари, госптовари, меблі обладнання та інвентар – 1 095 222 грн.; 
- видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне 

обслуговування обладнання становив 493 700 грн.; 
- видатки на обласну програму підтримки роботи з обдарованою молоддю становив 

169000 грн.; 
- видатки на придбання основних засобів та предметів довгострокового використання:  

Комп’ютерна та оргтехніка – 285000 грн. 
Кондиціонери – 91 000 грн. 
Бібліотека – 83.000 грн 

- на капітальний ремонт приміщень гуртожитку – 360 000 грн. 
- на капітальний ремонт приміщень інституту – 293 000 грн. 

Бюджет в 2010 році виконано в повному обсязі. Заборгованості по заробітній платі 
та іншим видаткам інститут немає. 

10.2. Комп’ютеризація ПОІППО (Момот М.О.) 
У сучасному світі найбільш високими темпами розвиваються комп'ютерні та 

інформаційні технології. Так і комп'ютерна мережа нашого інституту продовжує свій 
розвиток і удосконалення.  

Так в цьому році було придбано 15 одиниць сучасної комп'ютерної техніки, відбулася 
повна заміна моніторів (10 од.) на сучасні 19" TFT у одному з комп'ютерних класів 
інституту. Протягом року здійснювалася модернізація та ремонт наявної техніки, що дало 
змогу більш продуктивно працювати як слухачам курсів, так і працівникам інституту.  

Комп'ютерний парк інституту налічує  125  комп'ютерів,  у  тому числі  
два комп’ютерних класи: аудиторія 2.1 – 12+1 комп’ютер; 3.1 – 10+1 ПК, які забезпечують 
навчальну діяльність слухачів курсів, наукову діяльність викладачів, налагоджену роботу 
всіх структурних підрозділів закладу.  

Комп’ютерна мережа інституту станом на 01.12.2010  налічувала 94 комп’ютери. За 
період з 01.12.2009 кількість комп’ютерів в мережі зросла на 14 штук, у зв’язку з купівлею 
нової техніки та підключенням наявної.  

У цьому році інститут підключено до Всеукраїнської науково-освітньої 
телекомунікаційної мережі УРАН. Що дає оперативний доступ до інформації, обмін нею, 
її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, 
дистанційного навчання, функціонування електронних бібліотек, віртуальних 
лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, 
тощо. 

На сьогоднішній день заклад має: 45 принтерів, з них 14 багатофункціональні 
пристрої,  13 мультимедійних проекторів (4 придбано у цьому році), 4 електронні 
інтерактивні дошки. 

Майже всі аудиторії інституту забезпечені стаціонарною мультимедійною технікою, 
в наступному році планується стовідсотково забезпечити нею навчальні кабінети закладу. 
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ДОДАТКИ №1-8 

1. Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 2010 р. 
 (Кіптілий І.О.) 
 

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. 
В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : 
фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М. В.Остроградського. 
Історія інституту та системи післядипломної педагогічної освіти 
розкривається у багатоманітних ракурсах – історичних 
дослідженнях, аналізах сучасної діяльності підрозділів, спогадах 
співробітників, довідкових матеріалах та історичних документах, 
ілюстраціях і фото. Наукове видання призначене для широкого 
педагогічного загалу. 
Розвиток полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл: 
стандарти, досвід, перспективи. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. 
В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2010. – № 21/22. – 72 с. 
 
Даний номер часопису присвячений створенню інноваційної 
української моделі громадськог активної школи як ефективного 
механізму мобілізації громади для задоволення її потреб у змінних 
соціально-економічних, політичних та культурних процесах 
сьогодення України. 

Вищі навчальні заклади Полтавщини. — Полтава: ПОІППО, 2010. 
- 32 с. 
 
Довідник про перелік предметів, з яких у вищих навчальних закладах 
проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру 
оцінювання якості освіти або результатами вступних випробувань 
при вступі на навчання на базі повної загальної середньої освіти. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 1 (92). – 64 с. 
Планування розвитку школи як мистецтво досягнення вищого 
рівня роботи 
 
Планування розвитку школи – це всеосяжне узагальнене уявлення 
про головні пріоритети її  розвитку. Планування дає можливість 
педагогічному колективу вийти на більш високий рівень організації 
навчально-виховного процесу, обгрунтувати хід безперервного 
зростання та розвитку.  У цьому номері вміщені статті директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів області, які діляться своїм 
досвідом планування роботи школи. 
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Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 2 (93). – 64 с. 
Освіта як простір взаємодії учителя і учня 
Поняття простору відображає співіснування й відокремленість речей 
одна від одної, їхнє розташування одна щодо одної. Перенісши це 
визначення в освітню площину, отримаємо простір, у якому 
взаємодіють учитель і учень. Цей простір має певні межі і 
можливості. У ньому кожен повинен бути на своєму місці: вчитель 
має бути вчителем за покликанням, а учень повинен, наприклад, 
обирати профіль відповідно до власних освітніх потреб, нахилів і 
здібностей. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 3 (94). – 64 с. 
Конструюємо школу майбутнього 
Як на Полтавщині розвивається ідея Школи майбутнього – тема 
цього номера. Представлено структурну модель Школи майбутнього, 
приклади інноваційної діяльності шкіл Полтавщини. Доводиться, що 
удосконалення вітчизняного курикулуму - основа  покращення 
вітчизняної освіти. Виділено найважливіші цінності Школи 
майбутнього – створення плану розвитку школи на основі 
прищеплення учням навичок збереження здоров’я, навчання праці; 
моральне виховання; розвиток освіти шляхом інтегрування знань. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 4 (95). – 64 с. 
Про  читача та автора ПМ 
Цей номер журналу присвячений автору і читачу «Постметодики». 
Яким має бути автор, щоб відповідати вимогам читача наукового 
журналу? Яким має бути читач, щоб одержати максимальну користь 
від «постметодичної» інформації? Як зробити, щоб читач 
«Постметодики» став її автором, а кінцевий читач «ПМ» — 
випускник української школи — автором свого життя? Відповіді на 
ці питання, а також інформацію про досвід успішних авторів і 
педагогів шукайте в цьому номері часопису. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 5 (96). – 64 с. 
Навчально-дослідницьке середовище 
Журнал містить статті про навчально-дослідницьке середовище і 
його вплив на якість навчально-виховного процесу. Теоретично 
обґрунтовано поняття «навчальне середовище», наведено приклади 
ефективного використання, покращення існуючого та створення 
нового навчально-дослідницького середовища сучасної української 
школи. Зокрема, розглянуто такі теми: очно-дистанційна форма 
навчання, моделювання освітнього середовища, сучасні підходи до 
визначення поняття «навчальне середовище», підручник як складова 
дослідницького навчального середовища та інші. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 6 (97). – 64 с. 
Емоційний інтелект 
У номері розглядається феномен емоційного інтелекту як  ключового 
фактора, що зумовлює життєвий успіх, більш суттєвого, ніж 
загальний інтелект. Розкрито можливі шляхи формування 
емоційного благополуччя дитини: аналізуються  практичні прийоми 
роботи над емоціями з використанням «Коробки емоцій»; 
обгрунтовано роль  медіації для вирішення конфліктів та 
профілактики підліткової злочинності. Досліджується роль 
емоційного інтелекту у забезпеченні здоров’я людини. 
Запропоновано програму розвитку емоційного інтелекту педагогів. 
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Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. – №1 (100). 
«Нові підходи до післядипломної педагогічної освіти» 
 
У номері розкриваються теоретичні засади переходу на кредитно-
модульну та кредитно-трансферну системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, а також синергетичного та андрагогічного 
підходу до навчання у післядипломній педагогічній освіті; 
організації компетентнісно орієнтованого навчального процесу 
підвищення кваліфікації вчителів в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти, формуванні проектної компетентності сучасного 
вчителя.  

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №2 (101) 
“Стратегічний розвиток освіти”  
 
Розкриті наукові основи формування концепції і програми розвитку 
освіти, її вплив на стратегічний розвиток науково-технічного 
прогресу. Вказано на недоліки впровадження Болонського процесу в 
Україні, на організацію самомоніторингу як стратегічного напрямку 
саморозвитку особистості та її самореалізації у суспільстві.  

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №3 (102) 
«Формування європейської вищої освіти в Україні» 
 
У спецвипуску представлені такі матеріали: «Освіта та якість життя 
населення: сучасний аспект»; «Моніторинг управління освітніми 
ресурсами вищих навчальних закладів»; «Стимулирование научной 
активности профессорско-преподавательских коллективов»; 
«Болонський процес і основні принципи та етапи формування зони 
європейської вищої освіти».  

Імідж сучасного педагога №4 (103) 2010 року 
«Технологічна освіта в умовах профільного навчання» 
 
У номері акцентується увага на упровадженні нових форм організації 
технологічної освіти, її розвиток у майбутньому в умовах 
профільного навчання старшокласників.Широко представлені творчі 
проекти на виготовлення скатертини різними техніками 
Полтавського регіону, дитячої блузи, підставки для квітів, табурета-
трансформера, в’язанні домашнього взуття. 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №5 (104) 
«Управління освітніми інноваціями» 
 
Розкриті теоретичний і практичний аспекти освітніх інновацій, 
організацію моніторингу якості освіти в контексті педагогічної 
інноватики. Досвід зарубіжних країн представлений матеріалами: 
«Розвиток університетської освіти Англії та Уельсу: аналіз 
міжнародних тенденцій» і Інноваційна підготовка студентів у 
технічних університетах Німеччини». 
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Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №6-7 
(105-106). «Тенденції розвитку дошкільної освіти» 
 
У номері представлена проблема підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів, а саме: стан їх готовності до 
реалізації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку; висвітлена 
їх прогностична діяльність. Сконцентрована увага на особливостях 
підготовки майбутніх вихователів у контексті реалізації базової 
програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Cвіті.  

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №8 (107) 
«Художня культура України» 
 
У номері представлені науково-практичні матеріали кафедри 
художньої культури Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, а саме: «Світоглядні вірування 
східних слов’ян як елемент художньої культури українського 
народу» (до теми «Художня культура України найдавніших часів»); 
варіативний проект регіональної програми навчального курсу 
«Українська художня культура» (для 10 класу); «Формування 
європейських стилів в архітектурі та музиці». 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №9 (108) 
«Напрями наукової діяльності КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
 
Номер журналу присвячений лідеру післядипломної педагогічної 
освіти України КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 
Акцент зроблено на тому, що інститути післядипломної педагогічної 
освіти є модераторами реформ освіти.  

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №10 
(109). «Актуальні тенденції розвитку освіти дорослих» 
 
У номері піднімається важлива проблема сьогодення – це освіта для 
ціложиттєвої досконалості дорослих сучасної України, Угорщини, 
Польщі, Австралії, Молдови, Вірменії. 
Особлива увага приділялася питанням управління аналітико-
експертними знаннями у сфері загальної середньої освіти регіону 
через сертифікацію експертів та європейським стандартам і 
принципам оцінювання освіти.  
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2. Список публікацій працівників ПОІППО за 2010 р 
Статус 
видань; 

- / - – 
кількість 

опублікован
их у них 
праць  / 
загальний 
обсяг цих 
праць в уда 

№ 
п/
п 

Точний бібліографічний опис публікації (за вимогами ВАК) 
 
 

Курсивом – текст знаходиться у друці  

Обсяг в 
ум.друк.а

рк 

1 2 3 4 
Кафедра філософії і економіки освіти 

1. Бондар Т.О. Категорія «благо» в процесі еволюції соціальних утопій : 
автореферат дис. … к. філос.н. : 09.00.03 / Т.О.Бондар ; Інститут вищої освіти 
НАПН України, Київ, 2010. — 20 с. 

1.0 
Монографії, 
посібники 

2/14.1 
2. Шейко С.В. Педагогічна культура вчителя:  навчальний посібник /  

П.М. Щербань, С.В. Шейко.  – К. : Вища школа, 2010. – 167 с.  
13.1 

1. Сиротенко Г.О., Тягай Н.А. Стратегія розвитку школи як філософія 
бачення майбутнього [Текст] / Г.О. Сиротенко, Н.А. Тягай   // 
Постметодика. – 2010. – № 3. – C. 14–19. 

0.5 

2. Сиротенко Г.О. Інноваційна освіта. Рекомендаційний бібліографічний 
список літератури за період 2004 – 2010 рр. [уклад. Г.О. Сиротенко,  
Т.Є. Куренкова]  // Постметодика. – 2010. – № 3. – C. – 49–51.  

0,2 

3. Сиротенко Г.О. Планування роботи школи як мистецтво досягнення 
вищого рівня роботи [Текст] / Г.О. Сиротенко // Постметодика. – 2010. – № 
1. – C. – 1. 

0.1 

4. Литвинюк Л. В. Проектний підхід до управління науково-методичною 
роботою школи / Л. В. Литвинюк // Імідж сучасного педагога. –  2010. – 
№ 2. – С. 46–49. 

0.3 

5. Литвинюк Л. В. Ділова гра як засіб підвищення професіоналізму 
керівників шкіл // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – № 13(23). 
– 2010. – («Творча особистість учителя»). 
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Фахові 
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6. Клепко С.Ф., Литвинюк Л.В. Заклад, який навчає вчителів // Історична 
пам'ять. – 2010. – №1. – С. 142-143 // 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ip/2010_1/Klepko.pdf 
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1. Клепко С.Ф. Розбудова проектної сфери освіти // Освіта і Болонський 
процес: українсько-нідерландський проект «Громадські платформи 
освітніх реформ в Україні». – Полтава : ПОІППО, 2009  –    … с. 

5.1 

2. Клепко С.Ф. Від невідомої установи – до ПОІППО-2010 // Історія 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.) – 
Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. – C.453 – 459. 

0.1 

3. Клепко С.Ф. Післямова / Клепко С.Ф., Зелюк В. В. Литвинюк Л. В.  // 
Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В.Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк (голова ред. 
кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. – С.479 – 480. 

0.1 

4. Клепко С. Ф. Травелог про репрезентацію знань в освіті Нідерландів // 
Освіта і Болонський процес: українсько-нідерландський проект 
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні». – Полтава : 
ПОІППО, 2009.  
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5. Клепко С.Ф. Що відбувалося в Полтаві? Розбудова проектної сфери 
освіти / С.Ф. Клепко // Школа успіху : уроки проекту «Громадські 
платформи освітньої реформи в Україні» 2007-2009 / МФ “Відродження», 
APS International.  – Київ - Утрехт. : Шк. світ, 2010. – С. 22-44. 
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6. Бондар Т.О. Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус-кво, 
перспективи / Т.О. Бондар // Історія Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. 1940-2010 
/ В. В. Зелюк (голова ред. кол.) — Полтава : ПОІППО, 2010. —С.271-286. 
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1. Нічуговська Л.І. «Конкурентноспроможность будущих выпускников 
вузов в контексте философии профессионального образования» // Научно-
технический бюллетень. Серия: экология, экономика, безопасность 
(Украинское отделение МАНЭБ). – Вып. 1(13). – Одесса, 2010. – С. 3-20. 
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2. Нічуговська Л.І. Імітаційне моделювання в системі економічної 
підготовки студентів аграрних ВНЗ // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. – № 143. – Київ, 
2009. – С. 31-41 

1.0 

3. Клепко С. "Одне коло" в освіті. Концепція модернізації навчальних 
програм ЗСО [Текст] / С. Клепко // Управління освітою (Шкільний світ). –  
2010. – № 7. –  С. 7-10. 
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4. Клепко С. "Одне коло" в освіті. Концепція модернізації навчальних 
програм ЗСО.  Структура компонентів державних стандартів ЗСО 
(продовження) [Текст] / С. Клепко // Управління освітою (Шкільний світ). 
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5. Клепко С.Ф. Экологизация и философия интеграции университетского 
технического образования / С.Ф. Клепко // Философия профессионального 
образования: проблемы подготовки студентов в высших учебных 
заведениях. Научно-технический бюллетень УО МАНЭБ. Серия: 
Экология, экономика, безопасность. – Выпуск № 1 (13). – Одесса: 
Международная академия наук экологии, безопасности человека и 
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держави // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – 
Перспективи подолання економічної кризи забезпечення 
конкурентноспроможності економіки України: – Полтава, 2010. – С. 85-88. 
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2. Клепко С.Ф. Проблеми розвитку вищої освіти України // Матеріали 
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Макаренка та його використання в освітньому просторі України», 
Всеукраїнського науково-практичного семінару «Стратегії розвитку 
сучасного менеджменту та управління проектами» (м. Полтава, 11-12 
березня 2010 р.) / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: ПНПУ, 2010. –  С. 39-
41 
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3. Клепко С.Ф. Визначення поняття загальної середньої освіти у 
законодавстві // Проблеми модернізації та систематизації законодавства 
про освіту України. Тези доповідей науково-практичної конференції. 27-28 
травня 2010 року. – К. Нора-Друк, 2010. –  С. 56-61. 
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4. Шейко С. В. Критичне мислення – основа педагогіки «діалогу» викладача 
і студента II Матеріали XXXXI методичної конференції «Організаційно-
методичне забезпечення самостійної роботи студентів, проблеми, 
перспективи». – Полтава, 2010. – С. 20-22. 
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5. Шейко С. В. Суб’єктно-суб’єктивні відносини в освіті – основа педагогіки 
співробітництва // Сьома всеукраїнська науково-практична конференція 
«Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми та перспективи 
взаємодій» – Полтава : ПІЕП, 2010.– С. 17-18. 
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6. Клепко С.Ф. Діапазон сучасних стратегій в освіті // Проблеми розвитку 
освіти у вищих аграрних навчальних закладах і філософські засади їх 
розв’язання : матеріали Круглого столу, м. Харків, 22-23 квітня 2010 року. 
– Харків : Вид-во «Міськдрук», 2010. – 416 с. 
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7. Бондар Т.О. Специфіка суб’єктивації абсолютного блага в утопічній 
свідомості / Т.О.Бондар // Матеріали Міжнародної наукової конференції на 
тему: „Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури 
російського Срібного віку” (6-8 травня 2010 року, м. Дрогобич, Львівська 
область) (у друці). 
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8. Бондар Т.О. Шляхи вирішення ціннісних конфронтацій у сучасному 
соціально-агатологічному дискурсі / Т.О.Бондар // Матеріали історико-
філософських Читань, присвячених міжнародному Дню філософії  
(м. Полтава, 17 листопада 2010 року,  Полтавський національний 
технічний університет імені Ю.Кондратюка) (у друці). 
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9. Сиротенко Г.О. Робочі матеріали для обласного семінару директорів 
інноваційних  навчальних закладів області // Філософія школи 
майбутнього /  [Упорядник Г.О.Сиротенко]. –  Полтава : ПОІППО, 2010. – 
30 с. 
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конференцій 
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10. Сиротенко Г.О. Удосконалення  шкільних 
підручників: практика, філософія і економіка освіти : Робочі матеріали для 2.4 
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обласного  форуму вчителів-апробаторів підручників /  [Упорядник 
Г.О.Сиротенко]. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  44 с. 

11. Литвинюк Л. В. Паралінгвістичні комунікації у процесі міжкультурної 
взаємодії / Л. В. Литвинюк // Матеріали історико-філософських Читань, 
присвячених міжнародному Дню Філософії (Полтава, 17 листопада 2010 
року, Полтавський національний технічний університет) 
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1. Клепко С. Ф. Чи сприяє система освіти України розвитку демократичної 
культури? (draft 07/02/2008) // Досягнення і проблеми України на шляху 
демократичного розвитку. Науково-практична конференція, Київ, 26-27 
листопада 2010 р. / Центр Вивчення Демократії Університету Квінз, 
Канада, та НПУ імені М.П. Драгоманова // 
http://www.npu.edu.ua/images/fbfiles/files/13.pdf 
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1. Білоус Р.М. Мій професійний вибір: Тренінг старшокласників. 
Методичний посібник / Р.М.Білоус; за ред. В.Ф. Моргуна. – Кременчук, 
2010. – 125 с. 
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// Імідж сучасного педагога. – 2010. – №9. – 2 с. обкл. 

0.2 
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портрет Хорольської гімназії-родини» / Н.І. Білик // Імідж сучасного 
педагога. – 2010. – №8. – 4 с. (вставка «Журнал у журналі»). 
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4. Білик Н. І., Зелюк В.В. Тенденції розвитку освіти дорослих у системі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж 
сучасного педагога. – 2010. – №10. – С. 29–31. 
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5. Білик Н. І. Педагогічна система А. С. Макаренка і соціально-значимі 
проекти шкіл-господарств / Н.І. Білик // Витоки педагогічної майстерності: 
збірник наукових праць. – Випуск 7. – Полтава, 2010. – С. 150–156 
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6. Білик Н. І. Освітні, педагогічні, виховні системи як засіб розвитку 
емоційного інтелекту вчителя і учня / Н.І. Білик // Постметодика. – 2010. 
– №. – С. 

0.5 

7.  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості / 
В.Ф.Моргун //  Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 5. – 
С. 1-10. 
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8. Моргун В.Ф. Психологічна Полтавщина: історія і сучасність / В.Ф.Моргун 
// Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту 
психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д.Максименка. – Т. 
ХІІ. – Част. 5. – К: ГНОЗИС, 2010. – С. 7-23. 
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процесі // Постметодика. −2010. − №6. – С. 
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11. Калюжна Ю.І. Розвиток пізнавальної мотивації студентів інтерактивними 
засобами навчання// Проблеми загальної та педагогічної психології. 
Збірник наукових праць інституту психології НАПН України. – 2010. – С. 
158-162 
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12. Стрельніков В.Ю. Екологічна компетентність вчителя біології та екології 
// Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 1 (100). – C. 54–58. 
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13. Стрельніков В.Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за 
міжнародними стандартами ISO 9001:2008 // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуски 94-96. – 
Серія «Філософія. Політологія». – К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2010. – 173 с. – С. 151 – 156. 
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14. Ільченко О.Г. Організація кабінету природознавства // Витоки 
педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – 
Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7. 
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15. Ільченко О.Г. Роль позашкільної освіти в підвищенні ефективності 
навчального середовища учня // Культура здорового способу життя та 
екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. 
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конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. 
16. Курмишева Н.І. Місце і роль емоційного інтелекту у формуванні 
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2010. 
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освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний 
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М. В. Гриньової . – Випуск 7. – Полтава: Астрая, 2010. – С. 236–241. 
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р.) / М-во освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств 
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Т.Водолазська. – Полтава: ПОІППО, 2010. – 15 с. 
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7. Гавриш Р.Л. Історія громадської земської школи в Полтавській губернії / 
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семантико-синтаксичний складник категорії локативності // Проблеми 
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наукових праць / За ред. проф. Валюх З.О. – Полтава: Освіта, 2009. – С. 7-
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мистецький, релігійно-філософський журнал. – 2010. – № 1. – С. 24 – 27. 

0.8 
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діарійній мозаїці Олеся Гончара // Бористен : літературно-мистецький, 
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монографію : Мацьків Петро. Концептосфера Бог в українському мовному 
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книгу : Завальнюк І.Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси 
початку ХХІ століття : функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. – 
Вінниця : Нова книга, 2009. – 400 с. // Рідний край : Альманах 
Полтавського національного педагогічного університету. – 2010. – № 1. – 
С. 236 – 210. 

0.2 

25. Степаненко М. І. Мовознавчий доробок Павла Гриценка – справжнє 
дихання народного руху // Залюблений у мову в часопросторі (до 60-річчя 
з дня народження професора Павла Юхимовича Гриценка) МОН України, 
Інститут української мови НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. 
Б. Хмельницького, Уманський держ. пед. ун т ім. П.Г. Тичини ; 
упорядники : М.І. Калько, Л.В. Шитик. – Черкаси, 2010. – С. 29 – 31. 

0.7 

26. Степаненко М. І. Роздуми Павла Тичини над прозою Олеся Гончара // 
Січеслав: Літературно-мистецький та публіцистичний часопис 
Національної спілки письменників України. – 2010. – Число 3. – С. 186-
193. 

0.3 

27. Степаненко М. І. З когорти найдостойніших // Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта: наук. збірник. Серія історична та філологічна. – 
Кам’янець-Подільський: НПУ. 2010. – Вип. VІІ. – С. 349 – 350. 

0.3 

28. Гуз К. Ж. Про базові предмети профільної школи // Витоки педагогічної 
майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : 
АСМІ, 2010. – Вип. 7. 

0.4 

29. Гелеверя Р. О. Современное состояние преподавания русского языка в 
общеобразовательных учебных заведениях Полтавской области / Р. О. 
Гелеверя // Постметодика. – 2010. – № 2. – С.5-7. 

0.2 

30. Ільченко В. Р. «Випереджальні організатори» знань у модульно-заліковій 
системі підручника «Природознавство-10» // Витоки педагогічної 
майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : 
АСМІ, 2010. – Вип. 7. 

1.0 

1. Степаненко М. І. Ротач Петро Петрович // Полтавіка : Полтавська 
енциклопедія : В 12 томах / Гол. ред. О.А. Білоусько. – Т. 12 : Релігія і 
церква. – Полтава : Вид-во “Полтавський літератор”, 2009. – С. 569. 

0.2 

2. Степаненко М. І. Ротач Алла Олександрівна // Полтавіка : Полтавська 
енциклопедія : В 12 томах / Гол. ред. О.А. Білоусько. – Т. 12 : Релігія і 
церква. – Полтава : Вид-во “Полтавський літератор”, 2009. – С. 569. 

0.2 

3. Степаненко М. І. Вступ // Вища педагогічна освіта і наука України : 
історія сьогодення та перспективи розвитку. Полтавська область / Акад. 
пед. наук України; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи; Ін-тут вищ. освіти; 
[за заг. ред. В.О. Пащенка, М.І. Степаненка, Б.В. Года]. – Полтава : ТОВ 
“АСМІ”, 2008. – С. 13 – 17. 

0.5 

Тексти в 
книгах 
9/5.9 

4. Степаненко М. І. Стратегія мовної освіти педагогів // Вища педагогічна 
освіта і наука України : історія сьогодення та перспективи розвитку. 
Полтавська область / Акад. пед. наук України; Асоц. ректорів пед. ун-тів 
Європи; Ін-тут вищ. освіти; [за заг. ред. В.О. Пащенка, М.І. Степаненка, 
Б.В. Года]. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2008. – С. 425 – 449. 

2.4 
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5. Степаненко М. І. Не зарубцюється на серці рана… (Трагедія мого роду і 
народу) // Біль і пам’ять: Історія Голодомору 1932-1933 років на 
Оржиччині / Упор.: В.Л. Андріяка, І.І. Сердюченко. – Полтава: ПП. 
Шевченко Р. В., 2010. – С. 21-25. 

0.4 

6. Степаненко М. І. Гроно слів у вінок пошани професорові 
Володимиру Пащенкові // Бібліографічний покажчик. Володимир 
Пащенко. – Полтава: ПНПУ, 2010. – С. 5 – 11. 

0.5 

7. Степаненко М. І. “Рідний край” // Полтавіка : Полтавська енциклопедія : 
В 12 томах / Гол. ред. О.А. Білоусько. – Т. 12 : Релігія і церква. – Полтава : 
Вид-во “Полтавський літератор”, 2009. – С. 562 – 563. 

0.4 

8. Степаненко М. І. Художня реалізація проблеми вибору в романі Івана 
Нечуя-Левицького “Гетьман Іван Виговський” // Гадяцька унія : 
контроверсії минулого і сучасність : збірник статей за матеріалами 
міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 року). – 
Полтава : ПОІППО, 2009. – С. 174-178. 

0.7 

9. Спогади / В. В. Чирка // Історія ПОІППО. – 2010. 0.6 
1. Пашко Л. Ф. Сучасні проблеми компетентністно орієнтованої та 

профільної школи / Л. Ф. Пашко, Ю. З Колос // Управління освітою. – 
2010. –№ 11. – С. 30-31. 

0.2 Газетні і 
журнальні 
публікації 

2/0.6 2. Степаненко М. І. “Поет-стоколос” Борис Олійник // Зоря Полтавщини : 
Всеукраїнська громадсько-політична газета. – 2010, 28 жовтня. 

0.4 

1. Пашко Л. Ф. Деякі аспекти реалізації змісту освітніх галузей в контексті 
акмеологічних ідей у сучасній профільній школі / Л. Ф. Пашко // Наукові 
записки ПОІППО. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Концепція та методичні моделі вивчення змісту освітніх 
галузей у профільній школі» – Полтава : ПОІППО, 2010. – Випуск 1. – С. 
13 – 18. 

0.4 

2. Пашко Л. Ф. Емпіричний досвід А.С. Макаренка в стратегії управління 
дитячим закладом особливого типу / Пашко Л. Ф. // Матеріали 
Всеукраїнського науково-практичного семінару «Менеджмент у 
педагогічній системі А.С. Макаренка та його використання в освітньому 
просторі» – Полтава, 2010. 

0.1 

3. Пашко Л. Ф. Формування національної свідомості професійно 
компетентної особистості в контексті етнодизайну та емоційного 
інтелекту / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції : Становлення і розвиток етнодизайну : 
український та європейський досвід – Полтава, 2010 

0.3 

4. Корягіна Н. В. Експериментальні дослідження як метод наукового 
пізнання природи в системі професійної підготовки майбутніх учителів / 
Н. В. Корягіна // Наукові записки ПОІППО. Матеріали науково-практичної 
конференції «Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх 
галузей у профільній школі». – Полтава : ПОІППО, 2010. –Випуск 1. –  С. 
24–28. 

0.3 

5. Чирка В. В. Зарубіжна література: профільне навчання / В. В. Чирка // 
Наукові записки ПОІППО.– Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх 
галузей у профільній школі». – 2010. – Випуск 1. – С. 45–48. 

0.7 

6. Гуз К. Ж. Образ світу як вихідний пункт і результат пізнавального процесу у 
позашкільній освіті / К. Ж. Гуз // Культура здорового способу життя та 
екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-
практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава : ТОВ «Техсервіс». – 2010. 

0.5 

7. Гуз К. Ж. 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 НАПН України. – Київ : Пед. думка. – 2010. 

0.2 

8. Гелеверя Р. О. Робота шкільних бібліотек у системі профільної освіти / Р. 
О. Гелеверя // Наукові записки ПОІППО. Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Концепції та методичні моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у профільній школі». – 2010. – Випуск 1. – С.67-70. 

0.3 

9. Ільченко В. Р. Впровадження новітніх педагогічних технологій в 
практику діяльності позашкільних навчальних закладів / В. Р. Ільченко // 
Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові 
змісту позашкільної освіти : Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. 
– Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. 

0.5 

Матеріали 
конференцій 

11/3.9 

10. Ільченко В. Р. Зміст і структура природничо-фізичного модуля 
підручника «Природознавтсво-10» / В. Р. Ільченко // Зміст і технології 

0.3 
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шкільної освіти  : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т 
педагогіки НАПН України.  – Київ : Пед. думка, 2010. 

11. Коваленко О. П. Українська мова в системі профільного навчання: 
факультативи та спецкурси // Наукові записки ПОІППО. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Концепції та методичні 
моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі». – 2010. – Випуск 1. – 
100 с. 

0.3 

ВСЬОГО – 55 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 81,5 
Центр практичної психології 

Монографії, 
посібники 

¼.6 

1. Сухенко Я. В. Превенція агресивності та насилля в освітньому середовищі 
: [методичні рекомендації] / [Сухенко Я. В., Дроздов О. Ю., 
Живолуп Л. В. , Ніжинська О. В. ] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : 
ПОІППО, 2010. – 78 с. 

4.6 

1. Муліка К. Шкільні служби порозуміння як шлях до підвищення 
психологічної культури в учнівському середовищі / Катерина Муліка  // 
Постметодика. — 2010. —  № 6 (97). 

0.6 

2. Сухенко Я. В. Інтерсуб’єктна тенденція у розвитку уявлень про 
саморегуляцію особистості // Сухенко Я. В. – Збірник наукових праць 
«Вісник післядипломної освіти». – Випуск 2 (15). – Киів : УМО, 2010. 

0.4 

Фахові 
видання з 
переліку 
ВАК 
3/1.4 

3. Сухенко Я. В. Особливості експертної діяльності психологічної служби // 
Сухенко Я. В. – Постметодика. – Полтава, 2010. – № 4. 

0.4 

Тексти в 
книгах 
1/0.5 

1. Муліка К. Психологічна служба системи освіти Полтавщини: учора, 
сьогодні, завтра / Катерина Муліка // Історія Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. 
1940-2010 / В.В. Зелюк (голова редакційної колегії) – Полтава : ПОІППО, 
2010. — С. 369-379  

0.5 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

1/0.4 

1. Муліка К. Результати обласного соціологічного дослідження «Молодь і 
протиправна поведінка»  : матеріали V-го обласного Форуму батьківської 
громадськості  «Вчителі — батьки – діти: пошук шляхів порозуміння», 
дата  / Відділ освіти Хорольської районної державної адміністрації, 
ПОІППО, Головне управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації. — Полтава : ПОІППО, 2010.    

0.4 

On-lіne 
публікації 

1/0.1 

1. Муліка К. Якщо Ви зазнали насильства…[електронний ресурс] : буклет / 
Катерина Муліка. — Полтава : ПОІППО, 2010. — Режим доступу  : 
http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=302
&Itemid=302 

0.1 

ВСЬОГО – 7 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 7.0 
НМЦ інтеграції змісту освіти                                       

1. Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля : підруч. [для 3 кл. заг.-осв. шк.] / В.Р. 
Ільченко, К.Ж.Гуз, О.Г.Ільченко. — У 2-х част. — Полтава : Довкілля-К, 
2010. — 172 с. 

8,6 Підруч- 
ники 
2/18,4 

2. Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля : підруч. [для 4 кл. заг.-осв. шк.] / В.Р. 
Ільченко, К.Ж. Гуз, Т.В. Водолазська, О.Г. Ільченко. — У 2-х част. — 
Полтава : Довкілля-К, 2010. —196 с. 

9,8 

1. Ільченко О.Г. Фізика. Робочий зошит : навч. посібн. [для 8 кл. заг.-осв. 
навч. закл.] /О.Г. Ільченко, М.М. Клименко.  — Полтава : Довкілля-К, 2010. 
— 40 с. 

2,0 

2. Ільченко В.Р. Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 4 класі. 
Посібник для вчителів / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Т.В. Водолазська, О.Г. 
Ільченко.  — Полтава : Довкілля-К, 2010. — 128 с. 

6,4 

3. Ільченко О.Г. Експериментальні завдання для учнів 1-6 класів. Посібник 
для вчителів і учнів / О.Г. Ільченко. — Полтава : Довкілля-К, 2010. — 144с. 

7,2 

4. Ільченко В.Р. Методика викладання курсу природознавства у 6 класі. 
Посібник для вчителів / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз. — Полтава : Довкілля, 
2010. — 112 с. 

5,6 

Посібники 
5/26,2 

5. Рибалко Л.М. Біологія. Робочий зошит : навч. посіб. [для 9 кл. заг.-осв. 
навч. закл.] / Л.М. Рибалко, Н.В. Корягіна, Н.М. Васюкова. — Полтава : 
Довкілля-К, 2010. — 100 с.  

5,0 

Науково-
публіцистич
не видання 

1/10,0 

1. Ільченко В.Р. Реформування змісту освіти як національна проблема. 
Педтехнологія «Довкілля». 15-річний досвід виконання стратегічних 
завдань реформування змісту освіти / В.Р. Ільченко. – Полтава : «Довкілля-
К», 2010. — 192 с. 

10,0 

Матеріали 
конференцій 

1. Гуз К.Ж. Образ світу як вихідний пункт і результат пізнавального процесу у 
позашкільній освіті // Культура здорового способу життя та екологічне виховання 

0,5 



 124

як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 
2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010.  

6/3,0 

2. Ільченко В.Р. Впровадження новітніх педагогічних технологій в практику 
діяльності позашкільних навчальних закладів // Культура здорового способу 
життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : 
міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 
2010.  

0,5 

3. Ільченко О.Г. Роль позашкільної освіти в підвищенні ефективності навчального 
середовища учня // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як 
складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 
р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. 

0,5 

4. Рибалко Л.М. Форми організації навчання, які сприяють формуванню 
емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнівської молоді // Культура 
здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту 
позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – 
Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010.  

0,5 

5. Сігіда Т.В. Формування еколого-естетичного образу природи як необхідна 
умова екологічного виховання учнів //Культура здорового способу життя та 
екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-
практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010.  

0,5 

 

6. Нечипоренко В.М. Виховання творчих здібностей школярів у 
позашкільний час // Культура здорового способу життя та екологічне 
виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 
25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. 

0,5 

1. Ільченко В.Р. «Випереджальні організатори» знань у модульно-заліковій 
системі підручника «Природознавство-10» // Витоки педагогічної 
майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : 
АСМІ, 2010. – Вип. 7.  

1,0 

2. Ільченко О.Г. Організація кабінету природознавства // Витоки 
педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – 
Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7. 

1,0 

3. Рибалко Л.М. Моделювання цілісних знань про живу природу // Біологія і 
хімія в школі. – 2010. – № 3.  

1,0 

4. Рибалко Л.М. Педагогічні основи формування в учнів цілісності знань про 
живу природу // Наукові записки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 
2010. – №1.  

1,0 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

5/5,0 
 

5. Рибалко Л.М. Проектування життєствердної технології навчання в 
інтегрованому курсі «Природознавство» для учнів 10-12 класів // Витоки 
педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – 
Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7.  

1,0 

1. Гуз К.Ж. Методичні моделі природознавства у профільній школі // Зміст і 
технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / 
Ін-т педагогіки НАПН України.  – Київ : Пед. думка, 2010.  

0,15 

2. Ільченко В.Р. Зміст і структура природничо-фізичного модуля підручника 
«Природознавтсво-10» // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць 
за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України.  – Київ : 
Пед. думка, 2010.  

0,3 

3. Ільченко О.Г. Кабінет природознавства як складова освітнього 
середовища // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за 
матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України.  – Київ : 
Пед. думка, 2010.  

0,25 

4. Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. Зміст і структура природничо-хімічного 
модуля підручника «Природознавство-10» // Зміст і технології шкільної 
освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки 
НАПН України.  – Київ : Пед. думка, 2010. 

0,25 

5. Нечипоренко В.М. Основи комп’ютеризації навчального процесу з курсу 
«Природознавство-10» у профільній школі // Зміст і технології шкільної 
освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки 
НАПН України.  – Київ : Пед. думка, 2010.  

0,15 

6. Рибалко Л.М. Особливості змісту навчання природничо-біологічного 
модуля підручника «Природознавство-10» // Зміст і технології шкільної 
освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки 
НАПН України.  – Київ : Пед. думка, 2010.  

0,2 

Тези 
7/1,45 

7. Сігіда Т.В. Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних 0,15 
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знань на уроках природознавчих дисциплін в гуманітарних класах 
профільної школи // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за 
матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України.  – Київ : 
Пед. думка, 2010. 
ВСЬОГО - 26 праць, ОБСЯГ В УМ. ДРУК. АРК. –  64,05 

Відділ методики виховання 
1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 

навчальних  закладів України. Методичне забезпечення Програми на 
Полтавщині / Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. –Полтава: 
ПОІППО, 2010. – 252с. 

11 

2. Каліберда Г.А., Лобач О.О. Особистісна готовність до шлюбу  у розрізі 
християнської етики  // Збірка методичних матеріалів для психологів, 
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та батьків / 
Г.А. Каліберда, О.О.Лобач – Полтава: ПОІППО, – 2010, - 270с. 

15.8 

3. Методичне забезпечення курсу «Християнська етика в початковій школі» 
(з досвіду роботи ОСДГ) / Укл. О.О. Лобач, Г.А. Каліберда. – Полтава: 
ПОІППО ім. М.В.Остроградського, 2010. –  200 с 

11.6 

4. «Методичні основи щодо підготовки та проведення конкурсів, турнірів, 
олімпіад з креслення». Методично-практичний посібник. Упорядники: 
Гриценко Л.О., Чемшит В.Г., Бірук В.П. Полтава:ПОІППО.2010.–84 
с.(рішення вченої ради від 28 травня 2010 р. №3) 

3.2 

5. Настенко Н.В. Створення виховної системи в загальноосвітніх навчальних 
закладах для удосконалення роботи з учнівською молоддю: Збірник 
методично-практичних матеріалів /Н.В.Настенко. – Полтава: ПОІППО, 
2010 . – 60с. 

2.7 

Монографії, 
посібники 

6/46.8 

6. Настенко Н.В. Учителі – батьки – учні: пошук шляхів порозуміння / 
Упорядники: Н.В.Настенко, Копайгора М.М., Глущенко Л.А. – Полтава: 
ПОІППО, 2010.  – 52с. 

2.5 

1. Халецька Л. Л. До вас індійська казка завіта (сценарій музичного салону) 
/ Л. Л. Халецька // Мистецтво та освіта, 2010. –– № 3. –– С. 42-45. 

0.2 

2. Халецька Л. Л. Ресурси Інтернету для предметів освітньої галузі 
«Естетична культура» / Л. Л. Халецька // Комп`ютер у школі та сім`ї, 2010. 
–– № 1. –– С. 43-46. 

0.2 

Фахові 
видання з 
переліку 
ВАК 
3/0.7 

3. Чемшит Валентина. Проектування в освітній галузі «Технологія» (З 
досвіду роботи Полтавської обласної спеціальної дослідницької групи). / 
В.Г. Чемшит . Трудова підготовка в закладах освіти. –  2010. №9.– С.39-40 

0.3 

1. Каліберда Г.А. Нотатки методист  /В.В.Зелюк. – Історія Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського 1940-1210.– С.449-452. 

0.2 Тексти в 
книгах 
2 / 0.3 

2. Настенко Н.В. Коментар до історії інституту  /В.В.Зелюк.– Історія 
Полтавсьокго обласного інституту післядиплмоної епдагогінчої освіти ім. 
М.В.Остроградського1940-1210.– С.466-466. 

0.1 

1. Халецька Л. Л. Яким ми хочемо бачити вчителя предметів освітньої 
галузі «Естетична культура» / Л. Л. Халецька  // Управління освітою. 6 
березня 2010. –– № 234. –– С. 10-12. 

0.1 

2. Халецька Л. Л. Підготовка компетентнісного вчителя предметів освітньої 
галузі «Естетична культура» в системі післядипломної педагогічної освіти / 
Л. Л. Халецька // Післядипломна освіта в Україні, 2010. –– № 1. –– С. 67-70. 

0.2 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

3/0.8 

3. 
 

Чемшит В.Г., Бурмус І.Б. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 
(МНВК) у контексті профільної школи / В.Г. Чемшит, І.Б.Бурмус / 
Постметодика. –– 2010. № 3. –– С. 42-48. 

0,5 
 

1. Каліберда Г.А. Впровадження освітніх природоохоронних технологій в 
навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів / Матеріали 
Міжнародної наково-практичної конференції «Культура здорового способу 
життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти, 25-27 
травня 2010 р. {Текст}. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2010. – С. 254-259. 

0.3 

2. Каліберда Г.А «Упровадження методичної моделі інтелектуальної гри 
«Дебати» у навчально-виховний процес профільної школи» навчально-виховний 
процес профільної школи». / За матеріалами Міжнародної науково-
практичної конференції «Концепції та методичні моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у профільній школі / укл. Л.Ф. Пашко та ін. (15 квітня 
2010р.). 

0.3 

Матеріали 
конференцій 

3/1.0 

3. Чемшит В.Г., Основні аспекти дизайн-освіти в підвищенні кваліфікації 
вчителів трудового навчання / Матеріали І Міжнародної науково-

0.4 
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практичної конференції «Становлення і розвиток етнодизайну: український 
та європейський досвід». 28-30 жовтня 2010 р. м. Полтава. – С. 1110. 
ВСЬОГО – 17 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 49.6  

Відділ природничо-математичних дисциплін 
1. Учнівська олімпіада з хімії у Полтавській області : завдання та розв’язки 

II і III етапів 2009-2010 навчального року. Навчально-методичний 
посібник. / [автори-укладачі: Н.І. Шиян, О.О.Буйдіна] – Полтава : 
ПОІППО, 2010. – 56 с. 

1.7 

2. Козак І.О. Формування навичок здорового способу життя при викладанні 
біології в загальноосвітніх навчальних закладах / Ірина Олексіївна Козак. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 72 с. 

5 

3 Кирилюк М.В. З досвіду проведення олімпіади з інформатики на 
Полтавщині / М.В. Кирилюк, Ю.А. Кузуб // Комп'ютер у школі та сім'ї.  – 
2010. – № 1. – С. 9–13. 

0,2 

Монографії, 
посібники 

4/7.2 

4 Кирилюк М.В. Форум інформатиків Полтавщини / М.В. Кирилюк, Ю.П. 
Терещенко // Комп'ютер у школі та сім'ї.  – 2010. – № 1. – С. 29–32. 

0,2 

1. Буйдіна О. Засоби візуалізації знань у навчанні хімії. 0.4 Фахові 
видання з 
переліку 
ВАК 
2/0.8 

2. Козак І.О. Формування життєвих навичок у навчальних закладах 
Нідерландів // Постметодика. № 5-6 (89-90). – 2009. – С.42-47. 

0.4 

1. Буйдіна О. О. Організація самостійних робіт з хімії з використанням 
засобів візуалізації знань [Текст] / О. О. Буйдіна // Збірник наукових праць 
регіонального науково-практичного семінару «Менделєєвські читання» // – 
Полтава, ПП Шевченко Р.В. : 2010. – С. 189-191. 

0.2 Матеріали 
конференцій 

2/0.3 

2. Буйдина Е. А. Использование визуализированной наглядности в процессе 
изучения химии [Текст] / Е. А. Буйдина // Материалы межвузовской 
учебно-методической конференции с международным участием 
«Инновации в образовании». Краснодар, 2010. – С. 42-44. 

0.1 

Тексти в 
книгах 
1/0,5 

 

 Кирилюк М.В. Кабінет нових інформаційних технологій  / М.В.Кирилюк, 
І.І.Дмитренко // Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк 
(голова ред.кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фотоіл. – До 70-
річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського. 

0,5 

ВСЬОГО – 9 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 8,9 
Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Тексти в 
книгах 
1/0.5 

1. Сімон О.П., Калініченко І.О, Тимошенко Н.П .Відділ дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти/ (матеріали з інклюзивної освіти) // 
Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського. 1940-2010 / В.В. Зелюк (голова ред. 
кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фото іл. – До 70-річчя 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського   

0.5 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

1/1.0 

1. Крилевець М.П. Сучасний урок у початковій школі як традиційна й 
інноваційна форми організації навчально-виховного процесу. / Методична 
скринька. 

1.0 

1. Калініченко І.О. Робочі матеріали семінару-практикуму «Шляхи 
вирішення психолого-педагогічних проблем впровадження інклюзивного 
навчання» / упорядник : Калініченко І.О. –  Полтава : ПОІППО, 2010. – 52. 

3.0 

2. Крилевець М.П., Пасяда М.І., Корф І.В. Робочі матеріали семінару-
практикуму « Здоров’язберігаюче освітнє середовище як запоруки 
успішного життя дитини в сучасному суспільстві» / упорядники Крилевець 
М.П., Пасяда М.І.,Корф І.В. – Полтава: ПОІППО, 2010 – 33с.  

1.5 

Матеріали 
конференцій 

3/7.1 

3. Тимошенко Н.П. Робочі матеріали семінару-практикуму для вчителів-
лрогопедів логопедичних пунктів «Здоров’язберігаючі технології в 
логопедичній роботі: реалії та перспективи». /упорядник Тимошенко Н.П. 
– ПОІППО, 2010. – 52 . 

2.6 

ВСЬОГО – 5 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 8.6  
ВСЬОГО  по ПОІППО – 179 друкованих праць, ОБСЯГ В УДА – 244.4 

Таблицю підготувала Гавриленко Д.В.
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3. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ за 2010 р. 
(Стоцька О.В., Александрова Л.А.) 
У 2010 році робота з інформування громадськості про діяльність ПОІППО здійснювалася 
активно й безперервно. На  всі найважливіші заходи ПОІППО  була запрошені ЗМІ. У 
результаті  створено 45  повідомлень в ефірних ЗМІ (радіо, ТБ) та 12 повідомлень  у 
друкованих ЗМІ. У 2009 році відповідно – 21  і 12. Медіасупровід подій здійснювався прес-
центром  відповідально і включав виготовлення й розвезення в редакції ЗМІ  запрошень, 
прес-релізів,  проведення прес-турів для журналістів, моніторинг інформацій і внесення їх 
у реєстр «Перелік матеріалів, що висвітлюють діяльність ПОІППО у ЗМІ в 2010 році». 
 
Особливістю піар-кампанії 2010 року  було виробництво журналістами не тільки 
коротких повідомлень про той чи інший захід ПОІППО  для  програм новин, а  й 
створення  великих за часом  передач (наприклад,  журналісткою обласного радіо Оленою  
Лебідь підготовлено  у співпраці з методистом В.В.Чиркою 2 випуски радіопрограми 
«Батьківські збори» за матеріалами семінарів учителів зарубіжної літератури та 
християнської етики). 
 
На відміну від 2009 року, у пресі з‘явилися публікації про діяльність нашої організації, 
створені не журналістами, а  самими працівниками ПОІППО  - це  переважно матеріали, 
присвячені 70-річчю інституту (див. перелік  нижче). Однак споживачі освітніх послуг 
інституту потребують  й  ґрунтовної  експертної інформації з  актуальних освітніх 
питань. Згідно з наказом  № 324 від 17 грудня 2009 «Про  підготовку спільного проекту 
ПОІППО та ЗМІ з надання методистами інституту населенню області  фахової   
експертної інформації   з актуальних  освітніх питань»  року прес-центром ПОІППО  за 
допомогою анкетування слухачів з‘ясовано найактуальніші проблеми, які хвилюють 
сучасного педагога, вихователя, менеджера освіти, потреби педагогів, батьків, учнів в 
експертній інформації, яку б вони хотіли отримати від працівників ПОІППО.  
 
Покращити ситуацію із залученням працівників ПОІППО до надання населенню області 
актуальної освітньої інформації   покликаний проект «Тест на майбутнє» - 
телепередача на освітню тематику, що готуватиметься в 2011 році  журналісткою 
ОДТРК «Лтава» С. Польщиковою у  партнерстві з ПОІППО. Планується підготовка 2 
передач на місяць, експертами виступлять працівники ПОІППО та освітяни області. 
 
Як видно з табл. 3, у 2010 році інформаційних приводів для запрошення журналістів на 
заходи інституту не бракувало. Однак потребує вдосконалення мистецтво написання 
працівниками ПОІППО прес-релізів та прес-анонсів. Були випадки, коли журналісти 
відзначали, що  нашим прес-релізам  бракує зрозумілості, вони  завантажені  
термінологією,  затеоретизовані, не пояснюють дохідливо, навіщо проводиться  певна 
подія і як вона вплине на життя полтавців. Тому у 2011 році, запрошуючи пресу на заходи 
інституту, працівникам ПОІППО слід більше турбуватися про якість створення прес-
релізів: писати текст легкою і простою мовою, короткими реченнями  (не більше ніж  по 
12-13 слів кожне), перечитувати готовий текст очима пересічного полтавця: чи все 
зрозуміло? Чи правильно розставлено акценти?Чи наведено яскраві факти, цифри? Чи 
текст не перевантажено спеціальною термінологією? Чи легко його сприйме читач? Чи 
зробить бажані висновки? 
 
Інформування громадськості про діяльність ПОІППО у 2010 році здійснювалося також 
шляхом підготовки і розсилки інформаційного бюлетеня «ПОІППО-Новини».  За станом 
на 28.12.10 видано № 1-11 за 2010 р. вісника “ПОІППО-Новини” 
(http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_archivator&Itemid=145).  
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У 2010 році оновлено  список розсилки «ПОІППО-Новин»  електронними адресами 
всеукраїнських та регіональних  педагогічних і суспільних ЗМІ, оскільки з  табл. 3 видно, 
що впродовж  2008- 1010 років мало публікацій про ПОІППО з‘являлося  у всеукраїнській 
пресі. 
 
 У планах прес-центру на 2011 рік –  розробка стандарту підготовки і розсилки  вісника  
«ПОІППО-Новини» з метою уникнення формалізму й   забезпечення якості при  написанні 
працівниками ПОІППО новин, оскільки багатьом бракує лаконічності,  
конструктивності, критики, повчальності. 
 

Таблиця 3 
Кількість повідомлень про події в ПОІППО  у ЗМІ  в 2008 – 2010 р. 

 
Рік Ефірні ЗМІ Друковані 

та електронні ЗМІ 

радіо ТБ місцеві всеукраїнські 

обласне «Ваша 
хвиля» 

усього «Лтава» «Місто» ІРТ усього   

2010 

15 2 17 16 12 0 28 12 0 

Разом: 45  Разом : 12 
2009 6 0 6 10 5 0 15 7 5 

Разом: 21 Разом:12 
2008 12 2 14 11 17 7 35 12 3 

Разом: 49 Разом:15 

 
 
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОІППО У ЗМІ В 

2010 РОЦІ 
 
ЕФІРНІ ЗМІ 
 
1. Відкриття центру інформаційно-комунікаційних технологій ПОІППО за участю 
представників «Інком».   27 січня 2010 року  
 ТОВ «Студія «Місто».   Сюжет  О.Круміна у програмі новин. 
Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
 
2. Церемонія вручення Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського сертифіката на систему управління якістю.  ПОІППО, 
4 лютого 2010 року 
ТОВ «Студія «Місто».   Сюжет  В.Джигана у програмі новин. 
Обласне радіо. Сюжет Тетяни Городянин у програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет Марини Сороки у програмі новин. Оператор – Сергій Залеський. 
 
 3.  Розширене засідання підсумкової колегії облдержадміністрації «Про підсумки роботи 
органів освіти у 2009 р. та завдання щодо підвищення якості освіти  у 2010 році». 18 
лютого 2010 року, приміщення студії УКРТЕЛЕКОМ 
 ОД ТРК «Лтава». Сюжет Марини Сороки у програмі новин. Оператор – Євген Ковальчук 
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4. Відкриття обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 22 лютого 2010 
року. ОЦЕВУМ 
 ТОВ «Студія «Місто».   Сюжет у програмі новин. 
 Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
 
5. Закриття обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 25 лютого 2010 
року, ОЦЕВУМ 
 ТОВ «Студія «Місто».   Сюжет у програмі новин. 
 Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
 
6. Міжнародна науково-практична конференція «Концепції та методичні моделі вивчення 
змісту освітніх галузей у профільній школі». 15 квітня 2010 року, ПОІППО 

 
Обласне радіо. Сюжет Наталії Шарай у програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин Світлани Маркіної.  

 
7. 70-річний ювілей ПОІППО. 18 травня 2010, ОЦЕВУМ 
 Обласне радіо. Сюжет Олени Лебідь у програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
ТОВ «Студія «Місто».   Сюжет у програмі новин. 
 
8. Обласна педагогічна конференція «Про підсумки розвитку загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти у 2009/2010 навчальному році та основні завдання  на 
2010/2011 навчальний рік. 25 серпня 2010 р., актова зала ОЦЕВУМ 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет – Максим Яров, оператор – Павло Бабінчук. 
Обласне радіо. Сюжет Інни Куліш. 
 
9. Обласне свято до Дня працівників освіти. 30 вересня 2010 р., актова зала ОЦЕВУМ 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет  Колесник Олександри, оператор – Любченко Євгеній. 
Обласне радіо. Сюжет Науменко Юлії.  
ТОВ «Студія «Місто». Сюжет  Улибіна Віталія, оператор  Сергій Сепітий. 
 
10. XIV обласний ярмарок педтехнологій  «Творчі сходинки освітян Полтавщини».  25 
серпня 2010 р., Полтавська ЗОШ І-ІІ ступенів № 38 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет Дмитра Купчені. 
  
11. Відкриття та закриття L Всеукраїнської учнівської олімпіади  з математики. 22-26  
березня 2010 р., м. Полтава 
Обласне радіо. Сюжет Олени Лебідь  у програмі новин 23.03.10. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет  Світлани Маркіної у програмі новин 23.03.10. Оператор – 
Олександр Іваненко. 
 
12. Урочиста церемонія підписання Угоди про співпрацю між Полтавським ОІППО та  
обласною організацією  Всеукраїнської спілки художників України. 21 квітня 2010 року, 
ПОІППО 
ТОВ «Студія «Місто». Сюжет Ігора Середи у програмі новин. Оператор – Олександр 
Кислиця. 
 ОД ТРК «Лтава». Сюжет Оксани Ляшенко у програмі новин.  Оператор – Сергій Сепітий. 
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 13. Обласний семінар методистів, які курують викладання предметів морально-
духовного спрямування та вчителів  християнської етики. м. Кременчук, 7-8 жовтня 
2010,  Кременчуцька ЗОШ № 19 
Обласне радіо. Спеціальний випуск радіопрограми  Олени Лебідь «Батьківські збори». 
8.11.10.  

14. Обласний форум «Удосконалення шкільних підручників: практика, філософія і 
економіка освіти». 21 жовтня 2010 р, актова зала ПОІППО 
Обласне радіо. Сюжет Фільчак Світлани.  
 ОД ТРК «Лтава». Сюжет   у програмі новин. Оператор Залеський Сергій. 
 ТОВ «Студія «Місто». Сюжет Олени Ляшенко. 
 
15. Cемінар на тему інклюзивної освіти. СШ № 39 м. Полтави 
ТОВ «Студія «Місто». Сюжет «Якісно навчати дітей із особливими потребами вчаться 
педагоги Полтавщини» Олени Ляшенко (журналіст), Олександр Мостовий 
(камера)http://www.misto-tv.poltava.ua/news/8165/ 
 
16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції освіти дорослих». 
17-18 листопада, ПОІППО 
Обласне радіо. Сюжет   Катерини Галактіонової. 
 ОД ТРК «Лтава». Сюжет  Дмитра Купчені  у програмі новин. Оператор Павло Бабінчук. 
ТОВ «Студія «Місто». Сюжет Криженко Крістіни. Оператор Ибатов Дмитро. 
 
17. Cемінар  щодо досвіду  впровадження здоров‘язбережувальних технологій на уроках 
словесності.  Школа № 24, Яківці,  23 листопада 2010  
Обласне радіо. Авторська передача Олени Лебідь «Батьківські збори». 
 
18. Формування учня –патріота засобами літературного краєзнавства. ПОІППО, 25 
листопада 2010 
ФМ «Ваша хвиля». Сюжет   Олени  Задорожної. 
 
19. Перший регіональний науково-практичний семінар «Практика впровадження та 
перспективи розвитку Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН в 
рамках регіонального пілотного проекту». 26 листопада 2010 року  ПОІППО 
ФМ «Ваша хвиля». Сюжет   у  програмі новин. 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет  Дмитра Купчені  у програмі новин. Оператор Павло Бабінчук. 
ТОВ «Студія «Місто».  Загальноєвропейській освітній мережі на Полтавщині бути. Сюжет  
Руслана Гунька. 
 
20. Обласний педагогічний форум «Розвиток дошкільної освіти Полтавщини». 14 грудня 
2010 

 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет  Рясної Наталії. 
Обласне радіо. Сюжет Назаренка Михайла.  
ТОВ «Студія «Місто». Сюжет  Улибіна Віталія. 

 
21. Обласна розширена нарада «Молодіжне середовище: проблеми і перспективи». 9 
грудня 2010 
ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин. 
Обласне радіо. Передача в програмі новин. 
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ДРУКОВАНІ та ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 
1. 70-річний ювілей ПОІППО. 18 травня 2010, ОЦЕВУМ 

 
Інституту післядипломної освіти виповнилося – 70 // Інтернет-видання «Полтавщина». – 
Режим доступу:  http://www.poltava.pl.ua 

Інститут післядипломної педагогічної освіти відсвяткував 70-річчя // Обласне комунальне 
інформаційне агентство "Новини Полтавщини". –   Режим доступу:  
http://www.regionnews.poltava.ua 

Єрмак О. Заклад, який навчає вчителів / Олександр Єрмак  // Трудова Полтавщина. – 2010. 
– № 8 (418),  28 травня.  

Зелюк В.: Критерієм ефективності ПОІППО ми вважаємо успіхи освітян Полтавщини / 
В.Зелюк // Полтавський вісник. –  2010. –  № 12 (1079), 19 березня. 

 Клепко С.Ф. Наука, освіта, регіон / С.Ф. Клепко // Полтавський регіон: на пульсі держави. 
– 2010, квітень-червень. 
 Єрмак О. Цінне освітянське видання / О. Єрмак //Трудова Полтавщина. – 2010. – № 22 
(432) (10 вересня). – С. 7. 
 
2. Обласна педагогічна конференція «Про підсумки розвитку загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти у 2009/2010 навчальному році та основні завдання на 
2010/2011 навчальний рік, 25 серпня 2010 р., актова зала ОЦЕВУМ, XIV обласний ярмарок 
педтехнологій  «Творчі сходинки освітян Полтавщини», 25 серпня 2010 р., Полтавська 
ЗОШ І-ІІ ступенів № 38 
 Думка-Кондратьєва Ю.  Педагоги звітували, планували, ярмаркували… / Юлія Думка-
Кондратьєва // Зоря Полтавщини. – 2010, 26 серпня. –   Режим доступу:  
http://www.zorya.poltava.ua/index.php?rozd=&nomst=2563 
 
3. Обласне свято до Дня працівників освіти. 30 вересня 2010 р., актова зала ОЦЕВУМ 
 
Скрипнікова Віолетта //  Інтернет-видання «Репортер».  
 Корж Юлія //  Інтернет-видання «Коло». 

До Дня працівників освіти полтавцям вручили Обласну премію ім. Макаренка. – Новини 
Полтавщини. – Вівторок, 5 жовтня 2010 року. – Режим доступу:  http://www.poltava.pl.ua 
 

4. Обласний форум «Удосконалення шкільних підручників: практика, філософія і 
економіка освіти». 21 жовтня 2010 р, актова зала ПОІППО 
Сиротенко  Г.О.  Форум вчителів-апробаторів підручників «Удосконалення шкільних 
підручників: практика, філософія і економіка освіти» // Сайт проекту «Громадські 
платформи освітньої реформи в Україні».–  Режим доступу:   
http://upper.org.ua/news/338.html     03-11-2010 14:58 
 
Стоцька О.,  Козлов О. Полтавський обласний форум апробаторів навчальної літератури  
фотогалерея // Сайт проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні». –  
Режим доступу:   http://upper.org.ua/news/338.html     03-11-201014:58 
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4. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2010 р.  
Загальний обсяг методичних рекомендацій – 512 с. 
 

У 2010 році працівниками Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського підготовлено 75 методичних рекомендацій, 
з яких: 

 61 методична рекомендація відправлена електронною поштою на відділи освіти, Р(М)МК, 
інтернатні заклади; 

 12 методичних рекомендацій роздано учасникам семінарів, нарад; 
 2 методичні рекомендації виставлено на сайті інституту. 

Найбільший обсяг методичних рекомендацій (80 с.) – № 63. Превенція агресивності 
та насилля в освітньому середовищі (Сухенко Я.В.). 

Найменший обсяг методичних рекомендацій (1 с.) – №№ 10, 16, 18, 24, 27, 44, 
46,48, 52, 66, 71,72,74. 

 
№ 
п/п 

Автор Назва Ким, коли 
затверджено 

Обсяг Форма 
поширення 

Відділ методики виховання 
1. Настенко Н. В. Про проведення профілактичних 

заходів щодо попередження 
насильства над неповнолітніми 

ректором, 
лист від 

02.03.2010 р. 
№ 231 

8 с. Ел. пошта 

2. Настенко Н. В. Про проведення роботи з 
попередження споживання 
алкогольних і слабоалкогольних  
напоїв, куріння тютюнових виробів 
серед неповнолітніх 

ректором, 
лист від 

19.04.2010 р. 
№ 504 

6 с. Ел. пошта 

3. 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 

21.04.2010 р. 
№ 514 

6 с. Ел. пошта 

4. Настенко Н. В. Про методичні рекомендації з 
питань організації виховної роботи в 
дитячих закладах відпочинку 

ректором, 
лист від 

12.05.2010 р. 
№ 574 

8 с. Ел. пошта 

5. Настенко Н. В. Методичні рекомендації щодо 
організації виховної роботи в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у новому 2010-2011 
навчальному році 

ректором, 
лист від 

25.08.2010 р. 
№ 845 

11 с. Ел. пошта 

6. Настенко Н. В., 
Сухенко Я. В. 

Про профілактичні заходи щодо 
попередження суїцидальної 
поведінки серед підлітків та 
учнівської молоді загальноосвітніх 
навчальних  закладів 

ректором, 
лист від 

25.10.2010 р. 
№ 1097 

19 с.  Ел. пошта 

7. Настенко Н. В. Виховання культури поведінки ректором, 
лист від 

30.08.2010 р. 
№ 849 

14 с. Ел. пошта 

8. Кирієнко М. І. Про проведення двомісячника 
оборонно-масової роботи та 
військово-патріотичного виховання 
з учнівською молоддю 

ректором, 
лист від 

08.02.2010 р. 
№ 121 

2 с. Ел. пошта 

9. Кирієнко М. І. Про проведення державної 
підсумкової атестації з фізичної 
культури 

ректором, 
лист від 

18.03.2010 р. 
№ 336 

3 с. Ел. пошта 
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10. Кирієнко М. І. Про використання 
здоров’язберігаючих технологій  на 
уроках фізичної культури та «Захист 
Вітчизни 

ректором, 
лист від 

14.09.2010 р. 
№ 903 

1 с. Ел. пошта 

11. Халецька Л. Л. Щодо проведення Дня Європи у  
навчальних закладах області у 2010 
році 

ректором, 
лист від 

31.08.2010 р. № 
863 

2 с. Ел. пошта 

12. Халецька Л. Л. Методичні рекомендації щодо 
проведення Днів Європейської 
спадщини у загальноосвітніх 
навчальних закладах області у 2010 
році 

ректором, 
лист від 

05.10.2010 р. № 
991 

2 с. Ел. пошта 

13. Чемшит В.Г. Про ІІІ етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіаді з трудового 
навчання 

ректором, 
лист від 

14.01.2010 р. № 
17 

3 с. Ел. пошта 

14. Чемшит В.Г. Про Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року - 2010» в номінації 
«Трудове навчання 

ректором, 
лист від 

12.02.2010 р. № 
154 

3 с. Ел. пошта 

15. Чемшит В.Г. Про проведення районних та 
обласного турніру з креслення у 
2010 році 

ректором, 
лист від 

17.02.2010 р. № 
186 

4 с. Ел. пошта 

16. Чемшит В.Г. Про проведення ІІ Всеукраїнської 
олімпіади з робототехніки 

ректором, 
лист від 

11.03.2010 р. № 
282 

1 с. Ел. пошта 

17. Чемшит В.Г. Про  проведення тренінгових курсів 
з технологічної освіти 

ректором, 
лист від 

09.04.2010 р. № 
451 

2 с. Ел. пошта 

18. Чемшит В.Г. Про державну підсумкову атестацію 
з технологій 

ректором, 
лист від 

14.04.2010 р. № 
471 

1 с. Ел. пошта 

19. Чемшит В.Г. Про особливості викладання 
трудового навчання, технологій та 
креслення у 2010-2011 н.р. 

ректором, 
лист від 

25.08.2010 р. № 
845 

3 с. Ел. пошта 

20. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації щодо 
підготовки до ІV етапу ХХІХ 
Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання 

ректором, 
лист від 

29.11.2010 р. 
№ 1248 

3 с. Ел. пошта 

21. Чемшит В.Г. Щодо проведення ІІІ етапу 
олімпіади з трудового навчання 
(технологій) 

ректором,  3 с. Ел. пошта 

Відділ ліцензування та атестації навчальних закладів 
22. Воліченко І.А. 

Павлова Н.К. 
Орієнтовна регіональна програма 
атестації дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку та 
присвоєння йому відповідної 
категорії 

Начальником 
ГУОН, наказ 
ГУОН від 

15.03.10 р. №152 

3 с. Ел. пошта 
 

23. Куляєва О.О. 
Павлова Н.К. Тур 

Л.А. 
 

Нормативно-методичне 
забезпечення державної атестації 
дошкільного навчального закладу (зі 
змінами та доповненнями) 

Колегія ГУОН 
від 15.04.10р. 
Протокол №4/4 

52 с. Ел. пошта 
 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
24. Гарус І.Б. Методичні рекомендації  

про вивчення математики у 2010-
20011 навчальному році (станом на 
25.08.2010 року) 

проректором, 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

1 с. Ел. пошта 
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25. Гарус І.Б. Методичні рекомендації  
щодо запису в журналі результатів 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів із математики 

проректором,  
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

2 с Ел. пошта 
 

26. Гарус І.Б. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної підсумкової 
атестації з математики в 9  

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

15 с Ел. пошта 
 

  та 11 (12) класах загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2009-2010 
навчальному році 

   

27. Гарус І.Б. Методичні рекомендації обласного 
семінару на тему „Формування 
життєво необхідних галузевих 
компетентностей  
при навчанні математики” 

проректором 1 с. Роздано на 
семінарі ел. 
варіант на 
дисках 

28. Буйдіна О. О. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної підсумкової 
атестації з хімії в 9-х і 11-х класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2009-2010 навчальному 
році 
 

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

5 с. Ел. пошта 
 

29. Буйдіна О. О. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення хімії у 
2010-2011 навчальному році 

проректором, 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

10 с. Ел. пошта, 
під час 
роботи 
секції 

«Хімічна 
освіта» 
обласної 

педагогічної 
конференції 

30. Буйдіна О. О. Орієнтовна схема запису в журналі 
результатів оцінювання навчальних 
досягнень учнів із хімії 
 

проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

4 с. Ел. пошта 
 

31. Шкоденко Л.А. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної підсумкової 
атестації  з географії в 9-х та 11-х 
класах загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2009/2010 навчальному 
році 

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

8 с. Ел. пошта 
 

32. Шкоденко Л.А. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної підсумкової 
атестації  з економіки в 9-х та 11-х 
класах загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2009/2010 н. р. 

проректором 
М.В.Кирилюк, 

лист від 
22.04.2010 р. 

№ 520 

11 с. Ел. пошта 
 

33. Шкоденко Л.А Методичні рекомендації до 
викладання економіки в 2010/2011 
навчальному році 

проректором, 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

3 с. Ел. пошта 
 

34. Шкоденко Л.А Методичні рекомендації до 
викладання географії в 2010/2011 
навчальному році 

проректором, 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

7 с. Ел. пошта 
 

35. Шкоденко Л.А Методичні рекомендації до 
оформлення сторінок журналу з 
географії 

проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

4 с. Ел. пошта 
 

36. Шкоденко Л.А Методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії у 
2010/2011 н.р. 

проректором, 
лист від  

08.11.2010 р. 
№ 1137 

3 с. Ел. пошта 
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37. Шкоденко Л.А Методичні рекомендації семінару 
«Роль туристсько-краєзнавчої 
діяльності при вивченні географії у 
формуванні безпечної поведінки 
школярів 

проректором, 
19.11. 2010 

2 с. Паперовий 
варіант 

роздано на 
обласному 
семінарі 

38. Козак І.О. Про проведення олімпіади з екології проректором, 
лист від 

05.11.2010 

4 с. Ел. пошта 
 

39. Козак І.О. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення біології 
у 2010-2011 навчальному році 

проректором, 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

8 с. Роздано на 
серпневій 
нараді 

40. Козак І.О. Про проведення державної 
підсумкової атестації з біології 

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

3 с. Ел. пошта 
 

41. Козак І.О. Про оформлення журналів проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

3 с. Ел. пошта 

42. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної підсумкової 
атестації з фізики в 9-х і 11-х класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2009-2010 навчальному 
році 

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

3 с. Ел. пошта 
 

43. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації до 
викладання фізики та астрономії в 
2010/2011 навчальному році 

проректором 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

6 с. Ел. пошта 
 

44. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації до 
оформлення сторінок журналу з 
фізики 

проректором 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

1 с. Ел. пошта 
 

45. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з астрономії у 
2010/2011 н.р 

проректором  
лист від 

09.11.2010 р. № 
1143 

2 с. Ел. пошта 
 

46. Шостя С.П. Методичні рекомендації до 
оформлення сторінок журналу з 
інформатики 

проректором 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

1 с. Ел. пошта 
 

47. Шостя С.П. Методичні рекомендації до 
викладання інформатики в 
2010/2011 навчальному році 

проректором 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

4 с. Ел. пошта 
 

48. Шостя С.П. Методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

у 2010/2011 н.р 

 1 с. Ел. пошта 
 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
49. Крилевець М.П. Про закінчення навчального року і 

проведення ДПА  
в 4-х класах  

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№519 

4 с. Ел. пошта 
 

50. Крилевець М.П Про особливості організації 
навчально-виховного процесу в 
початкових класах 
загальнооосвітніх навчальних 
закладів у 2010-2011 навчальному 
році 

проректором, 
лист від 

06.09.2010 р. № 
883 

6 с. Ел. пошта 
 

51. Крилевець М.П Рекомендації до ведення класних 
журналів 1-4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. № 
1107 

22 с. Ел. пошта 
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52. Крилевець М.П 
Пасяда М.І. 
Корф І.В. 

Методичні рекомендації обласного 
семінару-практикуму «Створення 
здоров’язберігаючого освітнього 
середовища  як запоруки успішного 
життя дитини в сучасному 
суспільстві» 

ректором,  
13.05.2010 р. 

1 с. Роздано на 
семінарі 

53. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації щодо 
створення в інтернатних закладах 
умов, наближених до родинних. 

проректором 5 с. Ел. пошта 

54. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації щодо 
організації навчання і виховання 
дітей з помірною розумовою 
відсталістю (матеріали семінару-
практикуму «Шляхи вирішання 
психолого-педагогічних проблем 
впровадження інклюзивного 
навчання»). 

ректором 
04.11.2010 р. 

44 с. Роздано на 
семінарі 

55. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації 
педагогічним працівникам 
спеціальних закладів на 2010-2011 
навчальний рік. 

проректором  
лист від 

06.09.2010 р. № 
883 

3 с. Інструктивн
о-методична 

нарада 

56. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації обласного 
семінару-практикуму 
«Здоров’язберігаючі технології в 
логопедичній роботі: реалії та 
перспективи». 

ректором 
30.11.2010 р. 

2с. Матеріали 
семінару 

57. Пасяда М.І., 
Корф І.В. 

Методичні рекомендації  щодо 
роботи з дітьми передшкільного віку 
для педагогічних працівників, які не 
мають вищої дошкільної освіти. 

проректором  Ел. пошта 

58. Калініченко І.О. Щодо організації навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітніми потребами у ЗНЗ області 

проректором, 
лист від 

14.09.2010 р. № 
900 

6 с. Ел. пошта 
 

Центр практичної психології і соціальної роботи 
59. Муліка К. М. Про сприяння у розвитку 

психологічної служби системи 
освіти.  

ректором, 
лист від 

30.08.2010 р. 
№ 846 

4 с. [Електронни
й ресурс] 

http://www.i
pe.poltava.ua
/file/psycholo
gist/documen
t/sprijana_roz
v_psicholog.

doc 
60. Муліка К. М. Про стан розвитку психологічної 

служби системи освіти області у  
ректором, 
лист від 

09.08.2010 р. 

2 с. [Електронни
й ресурс] 

  розрізі районів (міст), навчальних 
закладів. 

№ 810  http://www.i
pe.poltava.ua
/file/psycholo
gist/documen
t/Monitoring
_rozvutku_ps
ychol.DOC 

61. Муліка К. М. Про документацію та звітність 
працівників психологічної служби.   

 

ректором,  
лист від 

22.10.2010 р. 
№ 930 

17 с. Ел. пошта 

62. Муліка К. М. Про організацію методичного 
забезпечення працівників 
психологічної служби.  

ректором, 
лист від 

29.09.2010 р. 
№ 972 

2 с. Ел. пошта 

63. Сухенко Я.В. Превенція агресивності та насилля в 
освітньому середовищі.  

Рішення вченої 
ради ПОІППО 
від 28.10.2010, 

80 с. Поширено 
на 

обласному 
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протокол № 5 семінарі для 
соціальних 
педагогів 

20.12.2010 р. 
на дисках 

64. Сухенко Я.В. Про профілактичні заходи щодо 
попередження суїцидальної 
поведінки серед підлітків та 
учнівської молоді»  

ректором, 
лист від 

29.10.2010 р. 
№ 1097 

20 с. Ел. пошта 

Відділ гуманітарних дисциплін 

65. Міщенко І.О. Про проведення державної 
підсумкової атестації з предметів 
суспільно-гуманітарного 
спрямування 

проректором, 
лист від 

22.04.2010 р. 
№ 520 

4 с. Ел. пошта 
 
 
 
 

66. Міщенко І.О. Про проведення Місячника 
правових знань 

проректором, 
лист від 

25.10.2010 
№1085 

1 с. Ел. пошта 
 
 

67. Міщенко І.О. Методичні рекомендації з 
проведення уроків з гендерної 
рівності та протидії торгівлі людьми 

проректором, 
лист від 

25.10.2010 
№1085 

3 с. Ел. пошта 
 
 
 

68. Міщенко І.О. Психолого-педагогічні аспекти 
вивчення мілітарної та політичної 
історії 

ректором 2 с. Роздано 
керівникам 
районних 
(міських) 

методичних 
об’єднань 
вчителів 
історії на 
обласному 
семінарі 

4.11.2010р. 
69. Міщенко І.О. Методичні рекомендації до 

оформлення сторінок журналу з 
історії та правознавства 

проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

2 с. Ел. пошта 

70. Міщенко І.О. Методичні рекомендації до 
викладання історії та правознавства 
в 2010/2011 навчальному році 

проректором 
лист від  

30.08.2010 р. 
№ 845 

3 с. Ел. пошта 

71. Коваленко О.П. Обласна науково-практична 
конференція 
«Формування учня-патріота 
засобами літературного 
краєзнавства» 

Наказ 
ПОІППО від 

22.11.2010 р. № 
293 

1 с. Роздано 
учасникам 
обласного 
семінару 

25.11.2010р. 
72. Коваленко О.П. Обласний науково-практичний 

семінар «Уроки позакласного 
читання як шлях формування 
розвитку читацької компетентності» 

Наказ 
ПОІППО від 

19.10.2010 р. № 
262 

1 с. Роздано 
методистам 

РМК 
(ММК), 

керівникам 
методичних 
обєднань 
учителів 

української 
мови і 

літератури 
на  

обласному 
семінарі 

28.11.2010р. 
73. Коваленко О.П. Методичні рекомендації до 

оформлення сторінок журналу з 
проректором, 

лист від 
2 с. Ел. пошта 
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української мови і літератури 01.11.2010 р. 
№ 1107 

74. Цехановська В.О. 
 
 
 

Обласний постійно діючий семінар 
«Упровадження Європейського 
мовного портфоліо у навчально-
виховний процес з англійської 
мови» 

Згідно з планом 
роботи ПОІППО 

1 с. Роздано  
учасникам 
семінару 
21.04.10р. 

75. Цехановська В.О. Методичні рекомендації до 
оформлення сторінок журналу з 
іноземної мови 

проректором, 
лист від 

01.11.2010 р. 
№ 1107 

2 с. Ел. пошта 

Таблицю підготувала Жара Н.М. 
 

5. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2010 р.  
 
№ п/п Дата Зміст наказу Хто вніс проект 

наказу 
1 12.01.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

2 12.01.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
3 13.01.2010 Про нагородження координаторів конкурсу «Кенгуру» Гарус І.Б. 
4 15.01.2010 Про проведення проблемних курсів «Розвиток та 

саморозвиток творчого потенціалу педагога» 
Білик Н.І. 

5 15.01.2010 Про проведення І (районного, міського) та                 ІІ 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2010» 

Канівець З.М. 

6 15.01.2010 Про зміну в складі фахового журі ІІ (обласного) туру 
конкурсу «Учитель року-2010» 

Канівець З.М. 

7 18.01.2010 Про організацію стажування Грицай Н.П, Шпурик С.В., 
Міхно М.П. 

Зайченко Л.О. 

8 19.01.2010 Про затвердження та введення в дію настанови з якості Клепко С.Ф. 
9 19.01.2010 Про затвердження методики М7_4 «Видавнича 

діяльність» 
Кіптілий І.О. 

10 19.01.2010 Про затвердження методик М5_1 «Аналізування 
системи управління з боку керівництва», М6_1 
«Управління персоналом» 

Небрат Л.М. 

11 19.01.2010 Про зміни у складі робочої групи з розроблення та 
впровадження СУЯ 

Гавриш Р.Л. 

12 19.01.2010 Про створення кореспондентського пункту 
Всеукраїнського наукового журналу «Мандрівець» 

Бондар Т.О. 

13 20.01.2010 Про проведення обласного етапу Х Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

Коваленко О.П. 

14 20.01.2010 Про затвердження методик М 7_1 «Аналіз потреб у 
післядипломній освіті», М 7_2 «Організаціяція і 
проведення навчального процесу», М 7_3 «Проведення 
оцінювання слухачів», М 8_1 «Моніторинг якості 
проведення навчального процесу» 

Поправка В.М. 
Заєць Г.М. 

15 20.01.2010 Про затвердження методик СУЯ М 4_1 «Управління 
документацією», М 4_2 «Управління протоколами», М 
4_3 «Діловодство» 

Жара Н.М. 
 

16 20.01.2010 Про впровадження стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 М 
6_2 «Методика процесу управління інфраструктурою» 

Бєлкін В.В. 

17 20.01.2010 Про затвердження плану заходів відзначення Дня 
Європи 

Халецька Л.Л. 

18 20.01.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 
 

19 21.01.2010 Про організацію стажування Федоренко Л.Ф. Зайченко Л.О. 
20 21.01.2010 Про організацію стажування Федоренко Ю.П., Браїлко 

Ю.І. 
Зайченко Л.О. 

21 22.01.2010 Про організацію стажування Булави Л.М. Зайченко Л.О. 
22 22.01.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
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23 25.01.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

 
24 25.01.2010 Про організацію стажування Несторенко О.А., Чугуя 

В.В. 
Зайченко Л.О. 

25 25.01.2010 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у 13 міжнародній 
виставці «Сучасна освіта в Україні-2010» (24-26 лютого 
2010р., м.Київ) 

Кіптілий І.О. 

26 25.01.2010 Про призначення комісії по списанню матеріальних 
цінностей на 2010р. 

Артемова С.П. 

27 26.01.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
 

28 27.01.2010 Про нагородження Копайгори М.М. Чупрікова Л.А. 
29 27.01.2010 Про організацію стажування Петулька В.А. Зайченко Л.О. 
30 27.01.2010 Про затвердження плану заходів щодо попередження 

правопорушень, профілактики шкідливих звичок, 
формування здорового способу життя 

Каліберда Г.А. 

31 27.01.2010 Щодо перебування професора Аллен Лі Едварда в 
ПОІППО 

Кирилюк М.В. 

32 29.01.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації практичних психологів 

Поправка В.М. 
 

33 29.01.2010 Про організацію стажування Нестеренко Т.В. Зайченко Л.О. 
34 29.01.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 

 
36 30.01.2010 Про вивчення роботи обласного методичного 

тренінгового центру природного розвитку дитини 
Крилевець М.П. 

37 30.01.2010 Про затвердження Плану заходів проведення Року 
безпеки в Інтернеті 

Кирилюк М.В. 

38 30.01.2010 Про здійснення внутрішнього аудиту в 2010р. Золотухіна В.М. 
39 01.02.2010 Про організацію стажування Бабенко Н.В. Зайченко Л.О. 
40 02.02.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

 
41 03.02.2010 Про 2 етап організації тренінгів з підготовки вчителів 

ЗНЗ до роботи за профільними програмами  
Кирилюк М.В. 

41/1 04.02.2010 Про проведення апробації педагогічних програмних 
засобів у 2009-2010 н. р. 

Кирилюк М.В. 

42 05.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
 

43 05.02.2010 Про використання службового транспорту Литвиненко 
О.О. 

44 08.02.2010 Про ротацію у складі комісії по соціальному 
страхуванню 

Золотухіна В.М. 

45 08.02.2010 Про навчання осіб, залучених до проведення пробного 
тестування у 2010р. 

Королех О.К. 

46 09.02.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 
 

47 09.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
 

48 09.02.2010 Про організацію стажування Гафіатуліну І.В., 
Кальницького С.В., Любченка С.В., Кірючева Л.М. 

Зайченко Л.О. 

49 09.02.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації муз. керівників ДНЗ (дистанційна форма) 

Поправка В.М. 
 

50 11.02.2010 Про організацію стажування Севастьян Л.О., Бабак Н.Г. Зайченко Л.О. 
51 11.02.2010 Про затвердження заходів щодо розвитку загальної, 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти 
відповідно до розпорядження Каб.Міну від 05.10.2009р. 
№1622-р та наказу МОН України від 20.01.2010р. №20 

Сиротенко Г.О. 

52 11.02.2010 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо 
впровадження Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді 

Настенко Н.В. 

53 12.02.2010 Про зміну в складі фахового журі ІІ (обласного) туру 
конкурсу «Учитель року – 2010» 

Канівець З.М. 

54 12.02.2010 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Міжнародній 
виставці-презентації «Сучасні навчальні заклади -  

Кіптілий І.О. 
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2010» (17-19 березня 2010р., м. Київ) 
55 12.02.2010 Про проведення ІVетапу Всеукраїнської олімпіади з 

математики у 2009-2010 н.р. в Полтавській обл. 
Гарус І.Б. 

55/1 12.02.2010 Про роботу прибиральниць у вихідний день Литвиненко 
О.О. 

56 12.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
 

57 16.02.2010 Про нагородження Кирилюк М.В. 
58 16.02.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

 
59 16.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 

 
60 16.02.2010 Про оплату праці Поправка В.М. 
61 18.02.2010 Про затвердження плану заходів щодо запровадження 

інклюзивного та інтегрованого навчання у ЗНО на 
період до 2012р. 

Тимошенко Н.П.

61/1 19.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
 

62 19.02.2010 Про нагородження  Чупрікова Л.А. 
63 22.02.2010 Про організацію стажування Лапіної Т.М. Зайченко Л.О. 
64 22.02.2010 Про нагородження Чупрікова Л.А. 
65 23.02.2010 Про організацію стажування Шепель Т.Ф., Шведової 

В.А. 
Зайченко Л.О. 

66 23.02.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 
 

67 23.02.2010 Про передачу матеріальних цінностей Небрат Л.М. 
68 24.02.2010 Про затвердження складу фахових комісій по розгляду 

матеріалів претендентів по розгляду матеріалів на 
присвоєння (підтвердження) звання «Учитель-
методист», «вихователь-методист» 

Марченко О.К. 

69 26.02.2010 Про організацію стажування Бел якової Ю.В., Білокінь 
В.В., Іноземцеві В.І. 

Зайченко Л.О. 

70 26.02.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
70/1 26.02.2010 Про роботу прибиральниць у вихідний день Литвиненко 

О.О. 
71 26.02.2010 Про проведення відкритого обласного семінару-

тренінгу «Полтавський дебатний березень-2010» 
Каліберда Г.А. 

71/1 26.02.2010 Про внесення змін в організацію навчального процесу 
на КПК 5 березня 2010р. 

Заєць Г.М. 

72 01.03.2010 Про організацію стажування Яременко О.В. Зайченко Л.О. 
73 01.03.2010 Про перенесення терміну курсів Заєць Г.М. 
74 01.03.2010 Про проведення обласного семінару з методики 

інтегрованого вивчення економіки в початковій школі 
Заєць Г.М. 

75 01.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

76 03.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

77 04.03.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
78 04.03.2010 Про нагородження Чупрікова Л.А. 
79 05.03.2010 Про участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у 2009-2010 н.р. 
Шевченко Ю.В. 

80 10.03.2010 Про розповсюдження спецвипуску журналу 
«Комп’ютер у школі та сім’ї» 

Кирилюк М.В. 

81 10.03.2010 Про проведення моніторингу якості підручників для 8-
го класу ЗНЗ 

Волошко О.В. 

82 10.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

83 11.03.2010 Про проведення обласного семінару директорів 
інноваційних навчальних закладів на базі 
Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим 
вивченням економіки і права 

Сиротенко Г.О. 

84 12.03.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М . 
85 12.03.2010 Про роботу у вихідний день  Позднякової Е.М., Гапон 

Н.К., Чернякової А.М. 14.03.2010 року 
Литвиненко 

О.О. 
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86 12.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

87 15.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

88 16.03.2010 Про проведення обласного семінару «Методичний 
супровід діяльності практичних психологів у закладах 
інтернатного типу, професійно-технічних та вищих 
навч. закладах І-ІІ р.а.», 30 березня 2010 року 

Жданюк Л.О. 

89 16.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

90 16.03.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М . 
91 16.03.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації шкільних бібліотекарів (дистанційна 
форма) 

Поправка В.М . 

92 17.03.2010 Про безкоштовне розповсюдження метод. посібника 
«Науково-практичне забезпечення пріоритетних 
напрямків роботи фахівців псих. служби» 

Лук’яненко Н.О. 

93 18.03.2010 Про оплату праці у лютому Поправка В.М . 
94 19.03.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М . 
95 19.03.2010 Про використання службового транспорту Небрат Л.М. 
96 19.03.2010 Про порядок забезпечення канцелярським приладдям  Артемова С.П. 
97 23.03.2010 Про утримання із заробітної плати Атахаджаєвої Н.В. Артемова С.П. 
98 24.03.2010 Про закріплення автомобілів ПОІППО за водіями 

інституту 
Литвиненко 

О.О. 
99 26.03.2010 Про використання службового транспорту Небрат Л.М. 

100 31.03.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

101 01.04.2010 Про організацію стажування Зайченко Л.О. 
102 01.04.2010 Про затвердження заходів ПОІППО щодо запобігання 

насильству над дітьми 
Муліка К.М. 

103 01.04.2010 Про затвердження документації щодо стажування в 
ПОІППО 

Зайченко Л.О. 

104 02.04.2010 Про перенесення робочих днів та чергування по 
інституту 

Зелюк В.В. 

105 06.04.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

105/1 06.04.2010 Про організацію роботи з охорони праці Золотухіна В.М. 
106 06.04.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М . 
107 08.04.2010 Про затвердження плану заходів із протидії проявам 

ксенофобії расової та етнічної дискримінації в укр.. 
суспільстві на 2010-2012 рр. 

Настенко Н.В. 

108 08.04.2010 Про оплату праці Поправка В.М . 
108/1 09.04.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М . 
109 09.04.2010 Про виконання доручень ректорату інституту від 

08.04.2010р. «Про організацію ЗНО у Полтав. обл.» 
Королех О.К. 

110 12.04.2010 Про проведення обласних тренінгових курсів з 
технологічної освіти 

Чемшит В.Г. 

111 12.04.2010 Про проведення Міжнародно-практичної конференції 
«Концепції та методичні моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у проф. школі» 

Ільченко В.Р. 

112 13.04.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М . 

113 13.04.2010 Про участь у проведенні двомісячника чистоти та 
благоустрою міста 

Золотухіна В.М. 

114 13.04.2010 Про виконання обов’язків ректора Зелюк В.В. 
115 15.04.2010 Про підсумки проведення обласного турніру з 

креслення 
Чемшит В.Г. 

116 15.04.2010 Про проведення ДПА учнів 4,9.11(12)-х класів ЗНЗ усіх 
типів і форм власності області 

Кирилюк М.В. 

117 15.04.2010 Про роботу прибиральниць у вихідний день Литвиненко 
О.О. 

118 16.04.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
119 20.04.2010 Про участь працівників інституту в проекті «Лідери 

освітніх ініціатив» 
Зелюк В.В. 
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120 20.04.2010 Про розробку методики системи управління якістю 
ПОІППО з управління психол. службою області 

Муліка К.М. 

120/1 20.04.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

120/2 22.04.2010 Про участь у відбірково-тренувальних зборах до 
Міжнародн. олімпіад 2010р. 

Козак І.О. 

121 23.04.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
122 26.04.2010 Про Всесвітній день охорони праці Золотухіна В.М. 
123 27.04.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

124 27.04.2010 Про навчання осіб, залучених до проведення ЗНО у 
2010р. 

Королех О.К. 

125 27.04.2010 Про проведення соц. дослідження у Полтавської 
області з питань переходу до 12-річного терміну 
навчання  

Яресько С.О. 

126 27.04.2010 Про проведення до курсового анкетування 
педагогічних працівників області 

Кравченко Т.О. 

127 27.04.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Зелюк В.В. 
128 27.04.2010 Про чергування у святкові та неробочі дні Зелюк В.В. 

128/1 27.04.2010 Щодо затвердження комплексних заходів із 
забезпечення стійкої роботи електроенергетичного 
господарства та теплового господарства інституту 

Зелюк В.В. 

129 29.04.2010 Про організацію стажування Зайченко Л.О. 
129/1 30.04.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
130 05.05.2010 Кадрове питання Зелюк В.В. 
131 05.05.2010 Про план заходів ПОІППО щодо підготовки звіту про 

діяльність психологічної служби Полтавської обл. за 
2009-2010 н.р. 

Муліка К.М. 

132 05.05.2010 Про завершення стажування Усатенко О.О. Зайченко Л.О. 
133 05.05.2010 Про перенесення курсів підвищення кваліфікації 

заступників ЗНЗ при Кременчуцькому КМЦ 
Заєць Г.М. 

134 07.05.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
135 11.05.2010 Про заходи з підготовки та відзначення в області 1025-ї 

річниці Хрещення Київської Русі 
Каліберда Г.А. 

136 11.05.2010 Про відзначення 70-річчя ПОІППО Кирилюк М.В. 
137 11.05.2010 Про вивчення психологічного мікроклімату у 

Гадяцькому спеціальному дитячому будинку 
Полтавської обласної ради 

Муліка К.М. 

138 13.05.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

139 13.05.2010 Про оплату праці в квітні Поправка В.М. 
140 14.05.2010 Про проведення міжрегіонального тренінгу проекту 

«ІТ-освіта в 12-річній школі» 
Шостя С.П. 

141 17.05.2010 Про розповсюдження науково-методичних посібників Пашко Л.Ф. 
142 18.05.2010 Про проведення ІІІ етапу моніторингу стану дошкільної 

освіти у Полтавській обл. 
Яресько С.О. 

143 19.05.2010 Про виконання обов’язків ректора Зелюк В.В. 
144 20.05.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 

144/1 20.05.2010 Про перереєстрацію мешканців гуртожитку ПОІППО, 
що проживають тимчасово 

Золотухіна В.М. 

145 20.05.2010 Про підготовку серпневих заходів до початку нового 
2010-2011 н.р. 

Кирилюк М.В. 

146 21.05.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
147 21.05.2010 Про чергування по інституту Кирилюк М.В. 

147/1 21.05.2010 Про посилення контролю за збереженням майна Золотухіна В.М. 
148 21.05.2010 Про проведення тренінгу «Безкоштовні технології та їх 

потенційний внесок в освіту» на базі Полтавського 
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із 
сільської місцевості імені А.С.Макаренка 

Іщенко Л.М. 

149 25.05.2010 Про перенесення дати проведення спортивного свята Кирилюк М.В. 
150 26.05.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

150/1 26.05.2010 Про зміни у складі тендерного комітету Золотухіна В.М. 
151 26.05.2010 Про організацію та проведення навчального тренінгу Муліка К.М. 
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для практичних психологів області 
152 26.05.2010 Про внесення змін в організацію навчального процесу 

на курсах підвищення кваліфікації 28.05.2010р. 
Заєць Г.М. 

153 26.05.2010 Про науково-методичну раду Сікач А.І. 
Кирилюк М.В. 

153/1 28.05.2010 Про добровільну пожежну дружину Золотухіна В.М. 
154 28.05.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
155 31.05.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Зелюк В.В. 
156 01.06.2010 Про організацію стажування Лисак С.М., Хомлюк А.Б., 

Чернобеля О.М. 
Зайченко Л.О. 

157 01.06.2010 Про завершення стажування Пашкової Н.М., Олефір 
І.В. 

Зайченко Л.О. 

158 01.06.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

159 02.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
160 02.06.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації (трудове навчання, фізкультура) 
Поправка В.М. 

160/1 04.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
161 07.06.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Кирилюк М.В. 
162 08.06.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

163 09.06.2010 Про внесення змін до наказу ПОІППО від 18.02.2010 
року №61 

Калініченко І.О. 

164 10.06.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації (керівників гуртків позашкільних закладів) 

Зайченко Л.О. 

165 10.06.2010 Про оплату праці Поправка В.М. 
167 10.06.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Кирилюк М.В. 
168 11.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 

168/1 14.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
169 16.06.2010 Про проведення Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій 
Мартинець О.М. 

170 16.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
171 17.06.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів укр. мови і літератури 
Зайченко Л.О. 

172 18.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
173 22.06.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

174 23.06.2010 Про заходи щодо викладення курсів духовно-
морального спрямування у НЗН та ДНЗ 

Каліберда Г.А. 

175 23.06.2010 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо 
виконання рішення Полтавської обл. ради «Про 
затвердження обласної комплексної Програми з 
проведення Року ветеранів ВВВ 1941-1945рр.» 

Настенко Н.В. 

176 23.06.2010 Про перерахунок заробітної плати Артемова С.П. 
177 25.06.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
178 25.06.2010 Про чергування по інституту Кравченко Т.О. 

28.06.2010р. 
Зелюк В.В. 

179 29.06.2010 Про участь у церемонії відкриття Меморіального 
музею-садиби А.Сморжа 

Чирка В.В. 

180 29.06.2010 Про склад фахової атестаційної комісії Корягіна Н.В. 
181 29.06.2010 Про створення апеляційної комісії Корягіна Н.В. 
182 01.07.2010 Про завершення стажування Чорнобеля О.М., Лисак 

С.М., Хомлюк А.Б. 
Заєць Г.М. 

182/1 01.07.2010 Про встановлення норм витрат палива на авто CHERY Зелюк В.В. 
183 01.07.2010 Про створення тимчасової інвентарної комісії Артемова С.П. 
184 02.07.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
185 02.07.2010 Про збереження майна в кабінеті 2.1. Момот 
186 02.07.2010 Про організацію тренувальних зборів з підготовки до 

міжнар.учнів.олімпіади з біології 2010р.(Овсянніков 
А.А.) 

Козак І.О. 

187 06.07.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

188 06.07.2010 Про оплату праці Заєць Г.М. 
189 09.07.2010 Про проведення тренінгів проекту «ІТ-освіта в 12- Шостя С.П. 
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річній школі» 
190 09.07.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 

190/1 09.07.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту (Кирилюк 
М.В.) 

Зелюк В.В. 

191 12.07.2010 Про виконання обов’язків ректора (Кравченко Т.О.) Кирилюк М.В. 
192 15.07.2010 Про проведення контр. обмірів факт. виконаних обсягів 

робіт з капітального ремонту 
Артемова С.П. 

193 16.07.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
194 16.07.2010 Про оплату праці Заєць Г.М. 
195 19.07.2010 Про збереження матеріальних цінностей РВВ у літній 

період 2010р. 
Кіптілий І.О. 

196 19.07.2010 Про зняття з контролю Куляєва О.О. 
197 19.07.2010 Про проведення семінару-тренінгу з підготовки 

тренерів програми «Сприяння просвітницькій роботі 
«рівний-рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя 

Новак О.О. 

198 19.07.2010 Про закріплення автомобіля ПОІППО 
ім.М.В.Остроградського за водієм інституту 

Литвиненко 
О.О. 

199 29.07.2010 Про зміну структури навчально-тематичного плану 
курсів підвищення кваліфікації 

Клепко С.Ф. 

200 13.08.2010 Про проведення семінару-тренінгу «Програмно-
методичне забезпечення проведення атестації 
професійно-технічного навчального закладу» 

Куляєва О.О. 

201 18.08.2010 Про чергування по інституту Зелюк В.В. 
202 18.08.2010 Про участь у підсумковій колегії МОН Кирилюк М.В. 

202/1 18.08.2010 Про затвердження змін в нормативних документах 
ПОІППО з охорони праці 

Золотухіна В.М. 

203 18.08.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

204 20.08.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
205 21.08.2010 Про оплату праці в серпні Поправка В.М. 
206 21.08.2010 Про створення постійної інвентаризаційної комісії на 

2010 рік 
Артемова С.П. 

207 26.08.2010 Про проведення вибіркової інвентаризації Артемова С.П. 
207/1 30.08.2010 Про готовність приміщень інституту до нового 

навчального року 
Золотухіна В.М. 

208 01.09.2010 Про організацію стажування          Яковенко А.С. Зайченко Л.О. 
209 02.09.2010 Про організацію стажування          Гуріненко Н.О. Зайченко Л.О. 
210 03.09.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації учителів зарубіжної літератури та етики 
(дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

211 06.09.2010 Про встановлення вартості користування білизною в 
гуртожитку ПОІППО 

Артемова С.П. 

212 06.09.2010 Про порядок експлуатації навчальних аудиторій 
інституту 

Золотухіна В.М. 

213 06.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
214 06.09.2010 Про проведення обласного семінару «Народні ремесла 

в родині» 
Білик Н.І. 

215 06.09.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації учителів інформатики (дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

216 07.09.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

217 07.09.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації учителів математики та фізики 
(дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

218 14.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
219 15.09.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації учителів біології та хімії (дистанційна 
форма) 

Зайченко Л.О. 

220 16.09.2010 Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу малюнків «Безпека та мир в Україні» 

Халецька Л.Л. 

221 16.09.2010 Про внесення змін і доповнень до наказу ПОІППО від 
11.02.2010 р. №51 

Сиротенко Г.О. 

222 17.09.2010 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Другій виставці Кіптілий І.О. 
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МОН України «Інноватика в освіті» 
223 17.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
224 17.09.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації майстрів та викладачів ПТНЗ (очно-
дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

225 20.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
226 21.09.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Заєць Г.М. 

227 22.09.2010 Про проведення обласного семінару методистів біології 
Р(М)МК на базі Чорнухинської ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. 
Г.С.Сковороди 

Козак І.О. 

228 22.09.2010 Щодо проведення перевірки Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання 
електричної енергії 

Зелюк В.В. 

229 24.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
230 24.09.2010 Про облік робочого часу викладачів кафедр Золотухіна В.М. 
231 27.09.2010 Про внесення змін до складу вченої ради інституту Королех О.К. 
232 28.09.2010 Про видачу коштів для розсилки контрольних та 

авторських примірників журналу «Постметодика» №2 
(93) і        №3 (94) 

Кіптілий І.О. 

233 28.09.2010 Про перевірку готовності гуртожитку до осінньо-
зимового періоду 

Золотухіна В.М. 

234 29.09.2010 Про відзначення авторів кращих робіт ХІV обласного 
ярмарку пед.технологій «Творчі сходинки освітян 
Полтавщини» 

Кіптілий І.О. 

235 29.09.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

236 29.09.2010 Про проведення форуму вчителів-апробаторів 
«Удосконалення шкільних підручників: практика, 
філософія і економіка освіти» 

Сиротенко Г.О. 

237 30.09.2010 Про внесення змін в організацію навчального процесу 
на КПК 01 жовтня 2010 р. 

Заєць Г.М. 

238 30.09.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
239 01.10.2010 Про організацію стажування Коби О.М., Лободи С.В., 

Луценко С.Г. 
Зайченко Л.О. 

240 01.10.2010 Про завершення стажування           Гуріненко Н.О., 
Яковенко А.С. 

Зайченко Л.О. 

241 01.10.2010 Про затвердження кошторису на проведення обласного 
форуму вчителів-апробаторів «Удосконалення 
шкільних підручників: практика, філософія і економіка 
освіти» 

Сиротенко Г.О. 

242 01.10.2010 Про призначення відповідальної особи за надсилання 
списків наказів з основної діяльності. 

Жара Н.М. 

242/1 01.10.2010 Про розгляд результатів та усунення порушень, 
виявлених плановою ревізією. 

Артемова С.П. 

243 04.10.2010 Про проведення XV математичних змагань імені 
М.В.Остроградського 

Гарус І.Б. 

244 04.10.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
245 04.10.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вихователів та вихователів-методистів ДНЗ 
(дистанц.форма) 

Зайченко Л.О. 

246 04.10.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Кирилюк 
М.В. 

Зелюк В.В. 

247 05.10.2010 Про проведення семінару «Особливості викладання 
інформатики у ЗНЗ інформаційно-технологічного 
профілю» 

Шостя С.П. 

248 05.10.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Поправка В.М. 

249 07. 10.2010 Про створення СДГ «Інформаційне середовище 
навчального закладу та району в контексті розвитку 
освіти Полтавського регіону» 

Шостя С.П. 

250 07. 10.2010 Про участь працівників інституту в реалізації ІІ етапу 
проекту «Лідери освітніх ініціатив» 

Калініченко І.О. 

251 11. 10.2010 Про проведення обласної науково-практичної Водолазька Т.В. 
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конференції «Українська модель громадсько-активної 
школи» 

252 11. 10.2010 Про проведення обласного семінару «Стан і 
перспективи впровадження програми «Сприяння 
просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді 
України щодо здорового способу життя» у Полтавській 
області 

Новак О.О. 

253 11. 10.2010 Про оплату праці у вересні Поправка В.М. 
254 12.10.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
255 13.10.2010 Про проведення засідання СДГ учителів укр.мови і 

літератури на базі Зінківського району 
Коваленко О.П. 

256 13.10.2010 Про проведення обласного семінару методистів 
математики міських (районних) методичних кабінетів 
на базі Карлівської гімназії ім. Ніни Герасименко 

Гарус І.Б. 

257 14.10.2010 Про проведення обласного семінару методистів фізики 
міських (районних) методичних кабінетів на базі 
Хорольської гімназії та Хорольської ЗОШ І – ІІІ ст. №4 

Кучеренко О.В. 

258 15.10.2010 Про проведення обласного семінару-практикуму 
«Створення здоров’язберігаючого освітнього простору 
як запоруки успішного життя дитини у сучасному 
суспільстві» 

Пасяда М.І. 

259 15.10.2010 Про використання службового транспорту 16-17 
жовтня 2010 р. 

Небрат Л.М. 

260 15.10.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
261 19.10.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

262 19.10.2010 Про проведення обласного семінару-практикуму для 
методистів Р(М)МК з укр.мови і літератури 

Коваленко О.П. 

263 28.10.2010 Про проведення обласного навчального семінару Жданюк Л.О. 
264 28.10.2010 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у 2010-2011 н.р. 
Гарічева Н.О. 

265 29.10.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
266 01.11.2010 Про завершення стажування Коби О.М., Лободи С.В., 

Луценко С.Г. 
Зайченко Л.О. 

267 01.11.2010 Про організацію стажування Пальошки М.П., Даценко 
Н.Г., Шабанової О.І., Дикого В.Г., Юрченка М.І., 
Самойленко О.П. 

Зайченко Л.О. 

268 01.11.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
269 02.11.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

270 02.11.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації керівників гуртків шкільних закладів 
(дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

271 02.11.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації шкільних бібліотекарів 

Поправка В.М. 

272 03.11.2010 Про проведення зонального постійно діючого семінару 
«Формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання в ЗНЗ області» 

Корягіна Н.В. 

273 04.11.2010 Про використання службового транспорту 07.11.2010 р. Небрат Л.М. 
274 05.11.2010 Про оплату праці Поправка В.М. 
275 05.11.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
276 05.11.2010 Про підведення підсумків роботи Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім.М.В.Остроградського за 2010 р. та планування 
на 2011 р. 

Кирилюк М.В. 

277 05.11.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Зелюк В.В. 
278 05.11.2010 Про проведення обласного семінару-практикуму Лук’яненко Н.О. 
279 09.11.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Поправка В.М. 

280 10.11.2010 Про організацію стажування Войтюк Н.О. Зайченко Л.О. 
281 10.11.2010 Про проведення І етапу моніторингового дослідження 

стану й розвитку системи освіти дітей старшого 
дошкільного віку у Полтавській області 

Яресько С.О. 

282 10.11.2010 Про проведення моніторингового дослідження якості Халецька Л.Л. 
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художньо-естетичної освіти у 4-х класах ЗНЗ області 
283 10.11.2010 Про проведення семінару «Сучасні технології навчання 

інформатики» 
Шостя С.П. 

284 12.11.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Поправка В.М. 
285 12.11.2010 Про підведення підсумків наукової, експериментальної 

роботи і міжнародної діяльності Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім.М.В.Остроградського за 2010 р. та їх 
планування на 2011 р. 

Клепко С.Ф. 

285/1 12.11.2010 Про проведення обласних навчально-тренувальних 
зборів очно-дистанційної форми з інформатики у 2010 
р. 

Шостя С.П. 

286 12.11.2010 Про організаційні питання навчальної роботи 
Полтавського територіального відділення МАН 

Золотухіна В.М. 

287 15.11.2010 Про проведення обласного семінару методистів 
географії районних (міських) методичних кабінетів на 
базі Градизької гімназії ім. О.Білаша 

Шкоденко Л.А. 

288 15.11.2010 Про проведення Всеукраїнського семінару «Емоційний 
інтелект і сучасна школа» на базі санаторію м. 
Миргород  

Водолазська 
Т.В. 

289 16.11.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

290 16.11.2010 Про проведення семінару-тренінгу в рамках українсько-
польського проекту «Лідери освітніх ініціатив» 

Калініченко І.О. 

291 18.11.2010 Про наслідки парового опалення Золотухіна В.М. 
292 19.11.2010 Про проведення обласної науково-практичної 

конференції «Розвиток зв’язного мовлення на уроках 
зарубіжної літератури» 

Чирка В.В. 

293 22.11.2010 Про проведення обласної науково-практичної 
конференції «Формування учня-патріота засобами 
літературного краєзнавства»  

Коваленко О.П. 

294 23.11.2010 Про проведення І етапу моніторингового дослідження 
стану інклюзивної освіти у Полтавській області 

Яресько С.О. 

295 25.11.2010 Про проведення майстер-класів «Форми і методи 
організації правоосвітньої та правовиховної роботи в 
школі» 

Міщенко І.О. 

296 25.11.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
297 26.11.2010 Про використання службового транспорту  Литвиненко 

О.О. 
298 26.11.2010 Про оплату праці у листопаді Сікач А.І. 
299 26.11.2010 Про проведення інвентаризації у 2010 році Сазан В.А. 
300 26.11.2010 Про розповсюдження «Положення про конкурс «Країна 

творчості» 
Цехановська 

В.О. 
301 30.11.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 
Заєць Г.М. 

302 01.12.2010 Про завершення стажування Даценко Н.Г., Дикого В.Г., 
Пальошки М.П., Шабанової О.І., Юрченка М.І. 

Зайченко Л.Л. 

303 01.12.2010 Про організацію стажування Зімакової Л.В., Качигиної 
О.М., Лешенко Ю.Г., Шип А.А., Остапенко Л.Ю., 
Павленко М.О. 

Зайченко Л.Л. 

304 02.12.2010 Про видачу коштів для придбання поштових марок і 
конвертів 

Жара Н.М. 

305 02.12.2010 Про роботу курсів підвищення кваліфікації у 2011 році Заєць Г.М. 
306 02.12.2010 Про проведення обласного педагогічного форуму 

«Розвиток дошкільної освіти Полтавщини» 
Пасяда М.І. 

307 03.12.2010 Про проведення проблемних курсів «Розвиток і 
саморозвиток творчого потенціалу педагога» 

Білик Н.І. 

308 07.12.2010 Про проведення семінарів-тренінгів на тему: 
«Педагогічні умови формування соціально-
психологічних компетенцій у 5-9 класах на уроках 
основ здоров’я» 

Козак І.О. 

309 09.12.2010 Про видачу коштів для придбання корзин з квітами та 
квітів 

Пасяда М.І. 

310 09.12.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
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311 10.12.2010 Про завершення стажування Войтюк Н.О. Зайченко Л.Л. 
312 13.12.2010 про проведення обласного етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
Коваленко О.П. 

313 14.12.2010 Про заходи щодо науково-дослідної роботи за темою 
«Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх 
практик в умовах трансформації українського 
суспільства» у зв’язку із включенням її в державний 
реєстр науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
робіт і дисертаці 

Новак О.О. 

314 15.12.2010 Про організацію стажування Герасименка М.О. Зайченко Л.О. 
315 15.12.2010 Про закріплення автобуса Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського за водієм інституту 

Литвиненко 
О.О. 

316 15.12.2010 Про зарахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Заєць Г.М. 

317 16.12.2010 Про відрахування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації майстрів та викладачів професійно-
технічних навчальних закладів 

Зайченко Л.О. 

318 16.12.2010 Про доповнення до наказів № 257 від 07.12.2008 р. «про 
висвітлення діяльності інституту» та № 74/1 від 
05.04.2004 «Про доповнення до наказів № 66 від 
28.09.1998 «Про створення прес-центру інституту» та 
від 15.11.1999 «Про інформування про проведені 
заходи інституту» 

Стоцька О.В. 

319 16.12.2010 Про внесення змін до переліку заходів ПОІППО щодо 
виконання регіональної програми розвитку 
психологічної служби системи освіти Полтавської до 
2012 р. 

Муліка К.М. 

320 16.12.2010 Про зміни у штатному розписі інституту Кирилюк М.В. 
321 16.12.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Заєць Г.М. 
322 17.12.2010 Про оплату праці грудні Сікач А.І. 
323 20.12.2010 Про затвердження посадових інструкцій працівників 

центру практичної психології і соціальної роботи 
ПОІППО 

Муліка К.М. 

324 21.12.2010 Про поширення збірника матеріалів системи 
управління якістю  відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2009 «Проектування регіональних освітніх систем 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 
система управління якістю в ПОІППО» 

Мартинець О.М. 

325 22.12.2010 Про надання методичної допомоги обласному притулку 
для дітей «Любисток» 

Кравченко Т.О. 

326 23.12.2010 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
327 23.12.2010 Про проходження процедури технічного нагляду за 

сертифікованою СУЯ 
Мартинець О.М. 

328 24.12.2010 Про виконання обов’язків ректора інституту Зелюк В.В. 
329 24.12.2010 Про затвердження Положення про комітет з 

конкурсних торгів 
Золотухіна В.М. 

330 27.12.2010 Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2010-2011 
навчальному році 

Гарічева Н.О. 

331 28.12.2010 Про проведення відкритого обласного семінару-
тренінгу «Різдвяні Кременчуцькі «Дебати-2011» 

Красницька О.А.

332 28.12.2010 Про чергування по інституту Кирилюк М.В. 
333 30.12.2010 Про здійснення внутрішнього аудиту в 2011 році Золотухіна В.М. 
334 31.12.2010 Про завершення стажування Остапенко Л.Ю., Павленко 

М.О., Шип А.А., Зімакова Л.В., Качигіна О.М., 
Лещенко Ю.Г. 

Зайченко Л.О. 

Таблицю підготувала Жара Н.М. 
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6. Участь працівників ПОІППО у роботі Всеукраїнських і міжнародних 
конференцій і семінарів  
 
Підрозділ, учасник Назва конференції, 

семінару 
Місце проведення Дата 

проведення 
Форма і 

результати 
участі ПОІППО

Кафедра педагогічної майстерності 
Білик Н.І. Всеукр. наук.-практ. 

семінар «Менеджмент у 
педагогічній системі 
А.С.Макаренка та його 
використання в 
освітньому просторі 
України» 

Полтава, ПНПУ 11-12.03 Виступ, стаття 

Білик Н.І. Обласна наук.-практ. 
конф. 

Полтава, НВК 
«Паросток» 

16.03 Доповідь, 
презентація 

Білик Н.І. Всеукр. наук.-практ. 
конфер. «Науково-
методичне забезпечення 
розвитку інноваційних 
процесів у системі 
післядипломної освіти 
педагогічних кадрів 
сільських регіонів» 

Запоріжжя, ЗОІППО, 
ПОІППО, ДОІППО, 
УМО НАПН України
Інститут педагогіки 
НАПН України 

08-09.04 Доповідь, 
презентація 

Білик Н.І. VII Всеукраїнська наук.-
практ. конф. 
«Людина, суспільство, 
економіка: актуальні 
проблеми та перспективи 
взаємодії» 

Полтава, Мучник 27-28.04 Доповідь, 
виступ 
 

Білик Н.І. Всеукр. наук.-практ. 
конфер. «Сучасні 
тенденції розвитку теорії і 
практики дошкільної 
освіти» 

Полтава. ПНПУ, 
ПОІППО 

19-20.05 Виступ 

Білик Н.І. Міжн. наук.-практ. 
конфер. «Інновації як 
чинник суспільного 
розвитку: теорія та 
практика» 

Суми, СОІППО, 
ПОІППО 

20-21.05 Доповідь, 
презентація 

Білик Н.І. Обласний семінар Кременчук, ліцей № 
4 

27.05 Підготовка, 
доповідь 

Білик Н.І. Всеукр. наук.-практ. 
конфер. «Демократизація 
освіти: досвід, пошуки, 
перспективи» 

Чернівці, ЧОІППО 22-25.09 Доповідь 

Білик Н.І. Всеукр. наук.-практ. 
конфер. «Науково-
методичні умови 
організації маркетингової 
діяльності інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти» 

Харків, ДВНЗ 
«Харківська академія 
непевної освіти» 

18-19.10 Доповідь, 
презентація 

Білик Н.І. Обласний форум «Вчителі 
– батьки – діти: пошук 
шляхів порозуміння 

Хорол, ПОІППО 7.10 Доповідь, 
презентація 

Білик Н.І. І Міжн. наук.-практ. 
конфер. «Становлення і 
розвиток етнодизайну: 
український та 
європейський досвід» 

Полтава, ПНПУ 28-30.10 Виступ, 
презентація 
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Білик Н.І. Міський науково-
методичний семінар 

Комсомольськ, ММК 7.11 Доповідь 

Білик Н.І. Обласний семінар ШПМ 
Ш. Амонашвілі 
«Гуманізація і розвиток 
духовності сучасної школи

Полтава, ПОІППО 20.12.2010 Організація та 
проведення. 

Стрельніков В.Ю. V-а Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Вивчення та 
впровадження в україні 
іноземного досвіду 
удосконалення діяльності 
органів влади» 

Полтава, ПНТУ 11.11.2010 Виступ, 
публікація 

Стрельніков В.Ю. V-а Міжнародна науково-
практична конференція 
“Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 
європейського освітнього 
простору”. 

м. Київ, Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
 

25-
27.11.2010 

Виступ, 
публікація 

Стрельніков В.Ю. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Актуальні тенденції 
освіти дорослих у 
сучасному вимірі» 

Полтава, ПОІППО 17-18.11 Виступ, 
презентація, 
публікація 

Курмишева Н.І. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Управління процесом 
кадрового забезпечення 
інноваційного розвитку 
вищих навчальних 
закладів України» 

м. Київ, Український 
гуманітарний 
інститут 

27-28.10 Виступ, 
презентація, 
публікація 

Курмишева Н.І.  м. Полтава, ПНПУ 
імені В.Г.Короленка 

9-10.11 Виступ, 
презентація, 
публікація 

Курмишева Н.І. Міжн. наук.-практ. 
конфер. «Актуальні 
тенденції освіти дорослих 
у сучасному вимірі» 

Полтава, ПОІППО 17-18.11 Виступ, 
презентація, 
публікація 

Моргун В.Ф. Всеукраїнський науково-
практичного семінар 

м. Київ 20.10 Виступ, 
презентація, 
публікація 

Моргун В.Ф. Міжн. наук.-практ. 
конфер. «Актуальні 
тенденції освіти дорослих 
у сучасному вимірі» 

Полтава, ПОІППО 17-18.11 Виступ 

Новак О.О. Всеукраїнський семінар 
"Емоційний інтелект і 
сучасна школа" 

м. Миргород 27-30.11 Виступ 

Кафедра філософії та економіки освіти 

Клепко С.Ф. «Традиції менеджменту 
навчальних закладів і 
реалізація управлінських 
проектів» 

м. Полтава 11-12.03. 
2010 

Публікація, 
доповідь 

Клепко С.Ф. «Проблеми розвитку 
освіти у вищих аграрних 
навчальних закладах, 
філософські засади їх 
розвязання». 

м.  Харків 22-
23.04.2010 

Публікація, 
доповідь 

Клепко С.Ф. „Освіта і доля нації: 
перспективи та орієнтири 
розвитку українського 
суспільства” 

м. Київ 21.05.2010 Доповідь 
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Клепко С.Ф. «Визначення поняття 
загальної середньої освіти 
у законодавстві» 

м. Київ 27-28 
05.2010 

Тези доповідей 

Клепко С.Ф. «ХХ століття у свідомості 
поляків і українців. Події-
символи в польських та 
українських концепціях 
історичної освіти» 

м. Замость (Польща) 27-30 
06.2010 

Обмін досвідом 

Клепко С.Ф. «Освітня політика 
Європейського Союзу та 
Німеччини: уроки для 
України» 

м. Штудгард 
(Німеччина) 

25.09- 
4.10.2010 

Обмін досвідом 

Клепко С.Ф. «Удосконалення шкільних 
підручників:  практика, 
філософія і економіка 
освіти» 

м. Полтава, ПОІППО 21.10.2010. Доповідь 

Клепко С.Ф. «Освіта для 
демократичного 
громадянства в Україні» 

м. Київ 15-18.11. 
2010 

Обмін досвідом 

Клепко С.Ф. «Досягнення і проблеми 
України на шляху 
демократичного 
розвитку» 

м. Київ, університет 
Квінз, Канада 

26-27.11. 
2010 

On-line 
публікація, 
доповідь 

Гетало В.П. «Перспективи подолання 
економічної кризи та 
забезпечення 
конкурентноспроможності 
економіки України» 

м. Полтава  Доповідь 

Гетало В.П. «Підтримка наукоємних 
та інноваційних 
підприємств, а також 
трансфер технологій у 
бізнес в Україні» 

м. Ялта 21-23.09. 
2010 

Виступ 

Шейко С.В. «Проблеми розвитку 
освіти у вищих аграрних 
навчальних закладах, 
філософські засади їх 
розвязання». 

м. Харків 22-23 
04.2010 

Публікація 
матеріалів 

Шейко С.В. «Людина, суспільство, 
економіка: актуальні 
проблеми та перспективи 
взаємодії» 

м. Полтава 26-27.04. 
2010 

Публікація 

Шейко С.В. «Філософські ідеї в 
культурі Київської Русі» 

м. Полтава 10.06.2010 Публікація, 
виступ 

Нічуговська Л.І. "Проблемы экологической 
безопасности и развития 
морехозяйственного и 
нефтегазового 
комплексов" 

м. Херсон 7-
10.09.2010 

Публікація 
матеріалів 

Нічуговська Л.І. “Проблеми математичної 
освіти ПМО-2010 “ 

м. Черкаси 24-26.11. 
2010 

Публікація 
матеріалів 

Сиротенко Г.О. «Удосконалення шкільних 
підручників:  практика, 
філософія і економіка 
освіти» 

ПОІППО 21.10.2010 Доповідь, 
публікація 
матеріалів 

Литвинюк Л.В. «Традиції та інновації 
менеджменту навчальних 
закладів і реалізація 
управління проектами» 

м. Полтава 11-
12.03.2010 

Виступ 

Литвинюк Л.В., 
Бондар Т.О. 

«Удосконалення шкільних 
підручників: практика, 
філософія і економіка 
освіти» 

м. Полтава 21.10. 2010 Участь у роботі 
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Литвинюк Л.В. «Управління освітою» м. Київ 12.11. 2010 Участь у роботі 
Литвинюк Л.В. Історико-філософські 

читання, присвячені 
Міжнародному дню 
філософії WORLD 
PHILOSOPHY DAY 
(UNESCO). 

м. Полтава, ПНПУ 17.11.2010 Участь у роботі 

Литвинюк Л.В. Розроблення навчальної 
програми на основі 
результативного підходу, 
упровадження 
Європейської системи 
трансферу та накопичення 
кредитів як одного із 
інструментів Болонського 
процесу та оцінювання 
результатів навчання. 

м. Київ 18.11.2010 Участь у роботі 

Бондар Т.О. «Програмне забезпечення 
у сфері освіти і науки» 

м. Київ 12-13.05. 
2010 

Участь у роботі 

Бондар Т.О. МНПК «Життя у вимірах 
абсолюту як проблема 
філософії та культури 
російського срібного 
віку» 

м. Дрогобич 6-8.05. 
2010 

Виступ на 
секційному 
засіданні, 
надруковано 
тези у збірці 
матеріалів 
конференції 

Бондар Т.О. Історико-філософські 
Читання, присвячені 
міжнародному Дню 
філософії 

м. Полтава 17.11.2010 Подано тези у 
збірку 
матеріалів 
конференції 

Бондар Т.О. ВНПК «Науково-
практичні аспекти 
впровадження кредитно-
модульної системи 
організації навчального 
процесу в підвищення 
кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів освіти 
за очно-дистанційною 
формою» 

м. Київ 9.12.2010 Подано звіт у 
«Новини 
ПОІППО», 
інформаційні 
матеріали 
передано у 
бібліотеку 

Кафедра менеджменту освіти 
Зелюк В.В. Всеукраїнський семінар 

«Емоційний інтелект і 
сучасна школа» 

м. Миргород 27-28.11. 
2010 

Виступ, тренер 

Водолазська Т.В. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Концепції та методичні 
моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

м. Полтава, 
ПОІППО 

15.04. 
2010 

Виступ 

Водолазська Т.В. Міжнародний семінар 
«Шкільний бюджет в 
сучасних умовах» 

м. Полтава, 
ПОІППО 

3.03.2010 Учасник 

Водолазська Т.В. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Традиції та інновації 
менеджменту навчальних 
закладів і реалізація 
управлінських проектів» 

м. Полтава, 
ПНПУ ім.. 
В.Г.Короленка 

11-12.03. 
2010 

Виступ 

Водолазська Т.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інновації в дошкільній 
освіті» 

м. Київ 18.05 2010 Виступ 
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Водолазська Т.В. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Актуальні тенденції 
освіти дорослих у 
сучасному вимірі» 

м. Полтава 17-18.11 
2010 

виступ 

Водолазська Т.В. Всеукраїнський семінар 
«Емоційний інтелект і 
сучасна школа» 

м. Миргород 27-28.11. 
2010 

Тренер 

Гавриш Р.Л. Міжнародний семінар 
«Шкільний бюджет в 
сучасних умовах» 

м. Полтава, 
ПОІППО 

3.03.2010 Учасник 

Гавриш Р.Л. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Традиції та інновації 
менеджменту навчальних 
закладів і реалізація 
управлінських проектів» 

м. Полтава, 
ПНПУ ім.. 
В.Г.Короленка 

11-12.03. 
2010 

Виступ 

Гавриш Р.Л. Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Актуальні тенденції 
освіти дорослих у 
сучасному вимірі» 

м. Полтава 17-18.11 
2010 

Виступ 

Гавриш Р.Л. Всеукраїнський семінар 
«Емоційний інтелект і 
сучасна школа» 

м. Миргород 27-28.11. 
2010 

Тренер 

Гавриш Р.Л. V Міжнародний 
колоквіум «Європейський 
вимір української освіти» 

м. Львів 
ЛОІППО 

29.04.2010 Учасник 

Гавриш Р.Л. Міжнародна конференція 
«Лідери освітніх 
ініціатив» 

м. Львів 
 

30.04.2010 Учасник 

Гавриш Р.Л. Міжнародний семінар 
«Лідери підтримки 
освітніх ініціатив» 

м. Ужгород, 
Закарпатський 
ОІППО 

18-
22.10.2010 

Тренер 

Кафедра методики змісту освіти 
Пашко Л.Ф., 
Корягіна Н.В. 

Обласний науково-
методичний семінар 
«Формування ключових 
життєвих 
компетентностей у 
процесі профільного 
навчання у ЗНЗ області» 

Полтавський р-н, 
Божківський НВК 

5.11. 2010 Виступи, 
рекомендації 

Пашко Л.Ф., 
Ільченко В.Р., 
Коваленко О.П. 
Чирка В.В., 
Корягіна Н.В., 
Гелеверя Р.О., 
Гуз К.Ж. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Концепції та методичні 
моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

ПОІППО 15.04.2010 Виступи на 
секційному 
засіданні та 
публікації 
 

Пашко Л.Ф. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Становлення і розвиток 
етнодизайну: український 
та європейський досвід» 

ПНПУ 28-30.10. 
2010 

Стаття 
 

Пашко Л.Ф. 
 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Менеджмент у 
педагогічній системі А.С. 
Макаренка та його 
використання в 
освітньому просторі 
України» 

ПНПУ 11-12.03. 
2010 

Виступ, тези 
 

Пашко Л.Ф. 
 

Міжнародний форум 
акмеологічних 
загальноосвітніх 

м.Київ 15-17.02. 
2010 

Доповідь 
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навчальних закладів 
«Акмеологія – наука ХХІ 
століття: теоретико-
практичний аспект» 

Пашко Л.Ф., 
Корягіна Н.В. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Актуальні тенденції 
освіти дорослих у 
сучасному вимірі» 

ПОІППО 17-18.11. 
2010 

Участь як слухач

Пашко Л.Ф. Всеукраїнський семінар 
«Удосконалення 
технологічної освіти» 

Уманський 
педагогічний 
університет 

Березень 
2010 

Виступ 

Гелеверя Р.О. Всеукраїнський круглий 
стіл «Шляхи 
удосконалення 
навчальних програм з 
російської мови для ЗНЗ з 
навчанням українською та 
російською мовами» 

ПОІППО 30-31.03. 
2010 

Виступ 

Пашко Л.Ф. Обласний семінар-
практикум «Інноваційні 
технології як основа 
формування 
технологічних 
компетентностей та 
конкурентоспроможної 
особистості в умовах 
освітньої галузі 
«Технологія» 

м.Лубни 13.05. 2010 Виступ 

Корягіна Н.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Традиції та інновації 
менеджменту навчальних 
закладів і реалізація 
управлінських проектів» 

ПНПУ 11-12.03. 
2010 

Стаття, доповідь

Корягіна Н.В. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Забезпечення 
можливостей для рівного 
доступу до якісної освіти 
в умовах профільної 
старшої школи» 

РОІППО 20-21.05. 
2010 

Стаття, виступ 

Корягіна Н.В. Всеукраїнська наукова 
конференція «Тьюторство 
як фактор індивідуалізації 
педагогічного процесу в 
контексті кредитно-
модульної системи 
навчання» 

ПНПУ 9-10.11. 
2010 

Виступ 

Гелеверя Р.О. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Лінгвістика. 
Журналістика. 
Лінгводидактика» 

ПНПУ Жовтень 
2010 

Виступ 

Міщенко І.О. Обласна науково-
практична конференція 
«Формування учня-
патріота засобами 
літературного 
краєзнавства» 

ПОІППО 25.11.2010 Виступ 

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

Обласний науково-
практичний семінар 
«Компетентнісний підхід 
у сучасній освіті: 
формування життєво 

ПОІППО 

19.04.2010 Виступ 



 155

необхідних та галузевих 
компетентностей 
школярів» 

Міщенко І.О. Обласний семінар-
практикум «Психолого-
педагогічні аспекти 
вивчення мілітарної та 
політичної історії» 

ПОІППО 

04.11. 2010 Виступ 

Коваленко О.П., 
Чирка В.В. 
 

Обласна науково-
практична конференція 
«Розвиток зв’язного 
мовлення на уроках 
зарубіжної літератури» 

ПОІППО 24.11.2010 

Виступи, 
Рекомендації 

Коваленко О.П., 
Міщенко І.О. 
 

Інструктивно-методична 
нарада для керівників 
РМО та методистів РМК з 
проблеми «Основні 
завдання і принципи 
організації профільного 
навчання у старшій 
школі» 

ПОІППО Серпень 
2010 

Виступи, 
Рекомендації 

Чирка В.В. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Зарубіжні письменники і 
Україна» 

ПНПУ Квітень 
2010 

Тези виступу 
 

Чирка В.В. Обласний семінар 
методистів РМК (ММК на 
тему: «Упровадження 
предмета «Основи 
християнської етики» в 
навчальних закладах 
Полтавської області» за 
участю автора програм та 
підручників доктора 
педагогічних наук, 
професора, декана 
гуманітарного факультету 
Національного 
університету «Острозька 
академія» 
В.М.Жуковського 
(директор А.П.Пашедін). 
У рамках заходу 
проведено засідання «за 
круглим столом» – 
«Релігія і школа: 
формування духовного 
світогляду» 

Кременчуцька 
опорна 
школа № 19 

Жовтень 
2010 

Виступ 
 

Степаненко М.І. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Палітра слова Олеся 
Гончара» 

м. Дніпро-петровськ, 
Національний 
гірничий університет

6-7.10.2010 Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 

Степаненко М.І. Всеукраънська науково-
практична конференція 
«VIII Короленківські 
читання» 

ПНПУ 5-6.10.2010 Виступ на 
секційному 
засіданні 

Степаненко М.І. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні журналістські 
обрії» 

ПНПУ 15-17.10. 
2010 

Виступ на 
пленарному 
засіданні 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Цехановська В.О. Концептуальні засади 

профільного навчання 
іноземних мов у  ЗНЗ 

М.Київ 24-
25.06.2010 

Участь в 
обговоренні 
проблеми, 
матеріали 
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семінару 
використані на 
інструктивно-
мет. нараді 
керівників РМО 
7.10.2010 р. 

Коваленко О.П. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
«Компаративістика як 
складова профільного 
вивчення предметів 
мовно-літературного 
циклу в старшій школі: 
теорія і технологія» 

Запорізька область 23-24.09. 
2010 

Участь в 
обговоренні 
проблеми. 
Використання 
матеріалів на 
курсах учителів-
філологів 

Коваленко О.П. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
«Особливості викладання 
української мови і 
літератури в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
навчанням мовами 
національних меншин у 
2010-2011 навчальному 
році» 

Автономна 
Республіка Крим 

13-14.10. 
2010 

Участь в 
обговоренні 
проблеми. 
Урахування 
матеріалів при 
виконанні 
Галузевої 
програми 
викладання 
української мови 
у ЗНЗ з мовами 
національних 
меншин 

Чирка В.В.. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
«Компаративістика як 
складова профільного 
вивчення предметів 
мовно-літературного 
циклу в старшій школі: 
теорія і технологія» 

Запорізька область 23-24.09. 
2010 

Участь в 
обговоренні 
проблеми. 
Використання 
матеріалів на 
курсах учителів-
філологів 

Міщенко І.О. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Український вимір 
Другої світової війни» 

м.Київ 17-18.02. 
2010 

Участь в 
обговоренні 
проблеми. 
Використання 
матеріалів на 
курсах учителів 
історії 

Міщенко І.О. Міжнародний тренінг-
семінар щодо 
попередження торгілі 
людьми 
 

м.Київ 7-8.04.2010 Участь в 
обговоренні. 
Презетація 
посібника «Урок 
щодо 
попередження 
торгівлі людьми 
у 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах» 

Міщенко І.О. Міжнародний тренінг-
семінар щодо 
попередження торгілі 
людьми 
 
 

м.Камянець-
Подільський 

14-15.10. 
2010 

Участь в 
обговоренні. 
Проведення 
каскадних 
тренінігів з 
питань гендерної 
рівності у 
ПОІППО 

Відділ методики виховання 

Халецька Л.Л. Всеукраїнський науково-
практичний семінар для 

Донецьк 7-
11.06.2010 

Матеріали 
семінару 
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методистів обласних 
інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, що 
координують предмети 
освітньої галузі 
«Естетична культура» 

розповсюджено 
серед вчителів 
області, 
проведено  
майстер-класи з 
художньої 
культури у 5 
районах області 

Халецька Л.Л. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Концепції та методичні 
моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

ПОІППО 15.04.2010 Присутність, 
навчання 

Халецька Л.Л. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Мистецтво в реаліях 
сучасної освіти» 

ПНПУ 
ім.В.Г.Короленка, 
Галерея мистецтв 

22-
23.04.2010 

Виступ на 
секційному 
засіданні, 
поширення 
матеріалів 
конференції 
серед вчителів 
області 

Халецька Л.Л. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Становлення і розвиток 
етнодизайну: український 
та європейський досвід» 

ПНПУ 
ім.В.Г.Короленка 

28-30.2010 Присутність, 
навчання 

Настенко Н.В. Всеукраїнський семінар 
«Інноваційні технології 
формування патріотичних 
почуттів дітей та 
учнівської молоді» 

Черкаси 22-
23.04.2010 

Надано тези до 
матеріалів 
семінару, виступ 
на секційному 
засіданні, 
матеріали  
семінару 
використано при 
підготовці збірки 
«Виховання 
почуття 
патріотизму, 
національної 
самосвідомості, 
правосвідомості 
особистості 
школяра» 

Кирієнко М.І. Всеукраїнський семінар 
«Розвиток шкільного 
футболу» 

Київ 25-
29.01.2010 

Виступ на 
круглому столі, 
матеріали 
поширені серед 
вчителів 
м.Полтави 

Кирієнко М.І. Всеукраїнський семінар 
«Особливості викладання 
предмета «Захист 
Вітчизни» на 
новоствореною 
програмою» 

Київ 16-
17.06.2010 

Присутність, 
навчання 

Кирієнко М.І. Міжнародний семінар 
«Розвиток шкільного 
футболу» 

Київ 23-
26.11.2010 

Присутність, 
навчання 

Гелеверя Р.О. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Концепції та методичні 
моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

ПОІППО 15.04.2010 Виступ на 
секційному 
засіданні 
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Гелеверя Р.О. Всеукраїнська конференція 
«Лінгвістика. 
Журналістика. 
Лінгводидактика» 

ПНПУ ім. 
В.Г.Короленка 

7-8.10.2010 Виступ на 
секційному 
засіданні 

Чемшит В. Г. Всеукраїнська нарада з 
трудового навчання 

м. Київ, Академія 
педнаук 

10-
11.11.2010 

Виступ на 
секційному 
засіданні 

Каліберда Г.А. ІІІ Міжнародні Покровські 
просвітницькі читання 

м. Київ 26-
28.10.2010 

Виступ на двох 
секційних 
засіданнях 

Каліберда Г.А. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Культура здорового 
способу життя та 
екологічне виховання як 
складові змісту освіти і 
виховання» 

ОЦЕВУМ 11-
12.05.2010 

Стаття у збірку 
матеріалів 
конференції 

Каліберда Г.А. Всеукраїнська нарада з 
питань позашкільної освіти 
і виховання 

м. Київ 18.02.2010 Виступ на 
секційному 
засіданні 

Відділ початкової, дошкільної та спеціальної освіти 
Крилевець М.П. Всеукраїнський семінар 

«Організаційно-
педагогічні засади роботи 
групи продовженого дня в 
умовах функціонування 
загальноосвітнього 
навчального закладу» 

Івано-Франківськ, 
ОІППО 

9-10.052.10 Виступ 
 

Пасяда М.І. Всеукраїнський семінар 
«Про хід впровадження 
нової базової програми «Я 
у світі» 

м.Київ 30.06.2010  

Калініченко І.О. Міжнародний колоквіум 
«Європейський вибір 
української ости» 

м.Львів 29.04-01.05  

Калініченко І.О. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інноваційні технології, 
методи реабілітації і 
навчання дітей зі 
слухомовленнєвими 
порушеннями» 

м.Київ 29-
30.10.2010 

 

Калініченко І.О. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Дошкільний заклад для 
дітей з порушеннями 
слуху на сучасному етапі 
розвитку освіти в Україні»

м.Полтава 10-
11.11.2010 

 

Тимошенко Н.П. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Дошкільний заклад для 
дітей з порушеннями 
слуху на сучасному етапі 
розвитку освіти в Україні»

м.Полтава 10-
11.11.2010 

 

Відділ природничих дисциплін 
Гарус І.Б. Всеукраїнський семінар 

Міжнародного 
математичного конкурсу 
«Кенгуру» 

м. Яремча 02.07- 
07.07.  2010 

Звіт про 
проведення 
конкурсу 
“Кенгуру” 

Шкоденко Л.А. Експеримент-форум: 
засідання дискусійно-
педагогічного клубу 
«Інноваційні підходи до 
освітніх процесів: 

м. Комсо-мольськ 17.02. 2010 Творча дискусія 
під час засідання 
дискусійно-
педагогічного 
клубу «Пошук 
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експериментальна 
діяльність школи з 
навчальних предметів» 

ефективних 
шляхів 
співпраці: 
науковці – 
вчителі - учні» 

Шкоденко Л.А. Семінар заступників 
директорів шкіл з 
навчально-виховної 
роботи «Краєзнавчий 
підхід у особистісно 
орієнтованому навчанні 
школярів» 

м. Полтава, ЗОШ 
№37 

2.03. 2010 Виступ на 
семінарі 
заступників 
директорів шкіл 
«Організація 
краєзнавчої 
роботи учнів у 
процесі вивчення 
географі» 

Шкоденко Л.А. Семінар-тренінг 
«Інтегроване викладання 
економіки у початковій 
школі» для вчителів 
економіки 
загальноосвітніх шкіл 
Полтавської області 

м. Полтава, ПОІППО 12-16.03. 
2010 

Поширення 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 
економіки за 
очно-
дистанційною 
формою 

Шкоденко Л.А. Форум газети 
«Краєзнавство. Географія. 
Туризм» 

м. Київ 7.04.2010 
 

Популяризація 
газети 
«Краєзнавство. 
Географія. 
Туризм» 

Шкоденко Л.А. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Концепція та методичні 
моделі вивчення змісту 
освітніх галузей у 
профільній школі» 

м. Полтава, ПОІППО 15.04. 2010 Використання 
отриманої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Шкоденко Л.А. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Безперервна економічна 
освіта: реалії та 
перспективи розвитку» 

м. Харків 28-30.04. 
2010 

На основі 
отриманої 
інформації 
підготовлена 
лекція 
«Структура та 
методика 
проведення 
уроків 
економіки» 

Шкоденко Л.А. Всеукраїнський семінар 
завідувачів кабінетів 
(методистів) з географії 
інститутів післядипломної 
педагогічної освіти 
«Навчально-методичне 
забезпечення викладання 
географії в умовах 
профільної школи» 

м. Тернопіль 06-08.04. 
2010 

Отримана 
інформація була 
використана на 
обласному 
семінарі для 
методистів 
районних 
(міських) 
відділів освіти 

Шкоденко Л.А. Обласний форум 
вчителів-апробаторів 
підручників 
«Удосконалення шкільних 
підручників: практика, 
філософія і економіка 
освіти» 

м. Полтава, ПОІППО 21.10 2010 Використання 
отриманої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Шкоденко Л.А. Міжнародна науково-
практична конференції 
«Актуальні тенденції 

м. Полтава, ПОІППО 17-18.11. 
2010 

Використання 
отриманої 
інформації на 
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розвитку освіти дорослих 
у сучасному вимірі» 

курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Шкоденко Л.А. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Сучасні тенденції 
наукової парадигми 
географічної освіти 
України». 

м. Донецьк 9-10.12. 
2010 

Використання 
отриманої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Буйдіна О.О. Обласний науковий 
семінар «Менделєєвські 
читання». 
 

м. Полтава, ПНПУ 
ім.. В.Г.Короленка 

04.03.2010 Участь в 
організації, 
виступ на секції 
«Методика 
навчання хімії у 
вищій та 
загальноосвітній 
школі». 
Поширення 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів хімії 

Буйдіна О.О. Міжнародна науково-
практична конференція 
науковців «Методика 
викладання природничих 
дисциплін: сучасний стан 
та перспективи розвитку» 
(XVII Каришинські 
читання). 

м. Полтава, ПНПУ 
ім. В.Г.Короленка 

27-28.05. 
2010 

Участь у роботі 
секції «Теорія та 
методика 
навчання хімії у 
вищій та 
загальноосвітній 
школі». 
Поширення 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів хімії 

Буйдіна О.О. Обласний форум 
вчителів-апробаторів 
підручників 
«Удосконалення шкільних 
підручників: практика, 
філософія і економіка 
освіти» 

м. Полтава, ПОІППО 21.10 2010 Використання 
отриманої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів, 
підготовка до 
проведення 
круглого столу 
вчителів-
апробаторів 
підручників 

Козак І.О. Обласний науково-
практичний семінар 
«Розвиток біологічної 
освіти, проблеми і 
перспективи» 
 

Полтава, ПНПУ 17-18.05. 
2010 

Участь. 
Використання 
отриманої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Козак І.О. Всеукраїнська науково-
практична конференція у 
ПДПУ, присвячена 
А.П.Каришина 

Полтава, ПНПУ 27-28.05. 
2010 

Участь. Виступ 
на пленарному 
засіданні 
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Козак І.О. Національна науково-
практична конференція з 
питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу з 
міжнародною участю «За 
кожне життя – разом» 

Київ 17-
19.11.2010 

Участь. 
Використання 
наданої 
інформації на 
курсах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів 

Козак І.О. Всеукраїнський семінар 
«Охоплення учнівської 
молоді навчанням за 
програмами розвитку 
життєвих навичок» 

Київ 10-12.11. 
2010 

Виступ про 
охоплення 
викладанням 
предмету 
«основи 
здоров’я» на 
основі розвитку 
життєвих 
навичок 

Шостя С.П. Всеукраїнський 
навчально-практичний 
семінар «Цифрові 
технології» 

Національний 
авіаційний 
університет (м.Київ) 

23.11.2010 Організація 
системи 
тренінгів та 
сертифікації за 
програмою 
«Цифрові 
технології» в 
Полтавській 
області 

Шостя С.П. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Формування 
технологічної культури 
учасників навчально-
виховного процесу в 
системі 
експериментальної 
роботи» 

Південноукраїнський 
регіональний 
інститут 
післядипломної 
осівти педагогічних 
кадрів (м.Херсон) 

16-
18.11.2010 

Шостя С.П. 
отримала 
свідоцтво про 
успішне 
закінчення 
навчання за 
інноваційними 
технологіями в 
системі загальної 
середньої освіти 

Кучеренко О.В. 
Всеукраїнський семінар 
Фізичного конкурсу 
«Левеня» 

м. Яремча 09-14.07. 
2010 

Звіт про 
проведення 
конкурсу 
“Левеня” 

Таблицю підготувала Шарлай Т.В.  
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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 
ЕЗН  – електронні засоби навчання 
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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8. Автори звіту 
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п.2.2.2 Завідувач кафедри менеджменту освіти, 
канд.пед.наук 

 Зелюк В.В.  

п.2.2.4 Завідувачка кафедри методики і змісту освіти, 
канд. пед.наук. 
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інтеграції змісту освіти, докт. пед.наук. 

 Гуз К.Ж.   

п.2.2.5. Завідувачка обласним центром практичної 
психології і соціальної роботи 

 Муліка К.М.   

Розділ VIІІ Завідувачка бібліотекою  Александрова Л.А.  
п.2.4.1. Методист центру педагогічних інновацій та 

інформації 
 Іщенко Л.М..  

п.2.4 Завідуючий центром педагогічних інновацій та 
інформації  

 Сиротенко Г.О.  

п.3.7. Методист відділу ліцензування та атестації  Канівець З.М.  
п.3.8. Завідувачка відділу гуманітарних дисциплін  Коваленко О.П.  
п. 3.8, 3.10 Завідувачка відділу методики виховання   Халецька Л.Л.  
п.3.8. Завідувачка відділу природничо-математичних 

дисциплін 
 Гарус І.Б.  

п.6.1., 6.2. Завідувачка навчальним відділом  Заєць Г.М.  
п.3.4. Методист відділу засобів навчання  Волошко О.В.  
п.3.5. Методист відділу ліцензування та атестації  Куляєва О.О.  
Розділ ІV, п.7.1 Завідувачка відділу зовнішнього оцінювання та 

моніторингу якості освіти 
 Королех О.К  

п.10.1. Головний бухгалтер  Артемова С.П.  
Розділ ІХ, п.9.1. Завідуючий редакційно-видавничим відділом   Кіптілий І.О.  
п. 5.1., 5.2., 9.2. 
Додаток 3  

Методист редакційно-видавничого відділу   Стоцька О.В.  

п.3.6 Завідувачка відділу засобів навчання  Деменко О.О.  
Додатки 4, 5. Завідувачка канцелярією  Жара Н.М.  
Додатки  1, 6 Завідувачка лабораторією комп’ютерних систем  Шарлай Т.В.  
п.2.4.2. Методист відділу засобів навчання  Шостя С.П.  
п. 10.2. Методист відділу засобів навчання  Момот М.О.  
п. 3.3. Методист відділу дошкільної, початкової та 

спеціальної освіти 
 Калініченко І.О.  

п. 5.3. Методист кафедри філософії і економіки освіти  Бондар Т.О.  
п.7.2. Методист відділу зовнішнього оцінювання та 

моніторингу якості освіти 
 Яресько С.О.  

п.3.2. Методист відділу роботи з персоналом  Чупрікова Л.А.  
п 1.1. Методист центру педагогічних інновацій та 

інформації 
 Мартинець О.М.  

п. 1.2. Методист відділу природничо-математичних 
дисциплін 

 Кучеренко О.В.  

п. 2.3., додаток 
3. 

Лаборант кафедри філософії і економіки освіти  Гавриленко Д.В.  

п. 3.9. Методист відділу методики виховання  Гарічева Н.О.  
   

Ректор       В.В.Зелюк 
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