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І. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПОІППО У 2011 р.  

Шановні освітяни! 

Презентую Вашій увазі Звіт про роботу Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського у 2011 році. 

Інститут продовжував поліпшувати здійснення головної своєї місії – розширення профілю 
(підвищення кваліфікації) педагогічних працівників області відповідно до Указу 
Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні», Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 
2011-2015 роки та інших документів Уряду, МОНМСУ, ПОДА та Полтавської обласної 
ради. 

Відповідно до цільових завдань та стратегії розвитку інституту продовжується 
впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. У 
2011 році курси підвищення кваліфікації пройшли 1394 працівників дошкільної, 3805 
загальної середньої освіти та 251 керівник навчального закладу відповідно до 
установленого порядку атестації фахівців та упровадження модульної системи навчання з 
урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості. 

Інститут забезпечив протягом минулого року курсове підвищення кваліфікації 5496 
педагогічних працівників області (118 % від плану), зокрема, за денною формою навчання 
4787 педагогів у 158 групах. На базі консультативно-методичного центру КПУ 
організовано підвищення кваліфікації 653 педагогів у 26 групах. 783 педагогічні 
працівники (18% від усього обсягу) навчалися за дистанційною формою. 88 методистів 
районних (міських) методкабінетів та викладачів вищих навчальних закладів пройшли на 
базі ПОІППО стажування. За сприяння та фінансування Федерації футболу України 24 
вчителі фізичної культури області підвищили кваліфікацію з методики викладання 
футболу в школі; за рахунок інших міністерств із проблеми «Розвиток та саморозвиток 
творчого потенціалу педагога» – 56 педагогічних працівників на базі Хорольського 
аграрно-промислового коледжу та коледжу Української медичної стоматологічної 
академії. 

Оновлено програмне забезпечення КПК ПОІППО на 20% - підготовлено  і затверджено в 
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України 14 програм підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. Вдосконалюємо професійну компетентність освітян відповідно 
до нового Положення про атестацію педагогічних працівників, проводимо при ПОІППО 
проблемні та інтегровані курси для вчителів. 

Міжкурсовими формами роботи було охоплено понад 4000 педагогів у 168 заходах, 
проведених на базі районів та міст області. Зокрема 18 науково-практичних семінарів, 13 
науково-методичних семінарів, 42 семінари-практикуми для методистів районних і 
міських методичних служб, керівників районних (міських) методичних об’єднань. 
Проведено 6 всеукраїнських та 1 міжнародна конференція, взято участь у 5 міжнародних і 
всеукраїнських проектах.  

Для освітян області бібліотека інституту передплачувала більше 140 періодичних видань 
України та зарубіжжя. На кінець 2011 рік бібліотечний фонд інституту складає 29,880 тис. 
примірників. Це підручники, науково-методичні посібники, матеріали обласних ярмарків 
педагогічних технологій, авторські доробки вчителів області.  
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Завдяки придбаному за кошти обласного бюджету (2010 р.) автобусу (28 місць) здійснено 
близько 50 виїздів слухачів курсів, що дало можливість ознайомитися їм з досвідом 
практичної роботи у 13 районах, 61 загальноосвітньому навчальному закладі області.  

Інститутом на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської 
області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням третьої сесії обласної ради шостого 
скликання від 01.02.11 р., шляхом процедури відкритих торгів було придбано: 10 
навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів міст 
обласного підпорядкування на загальну суму 999 тис. грн., 13 комплектів лабораторно-
демонстраційного обладнання на загальну суму 2985,0 тис. грн., 6 шкільних автобусів на 
загальну суму 2082,8 тис. грн. На виконання обласної програми з енергозбереження, 
комітетом з конкурсних торгів інституту було проведено відкриті торги на закупівлю 
робіт з термомодернізації будівлі та впровадження автоматизованого теплового пункту. 

У цьому році зроблено поточний ремонт кабінетів ПОІППО, збільшилася матеріальна-
технічна база інституту: придбано 3 одиниці комп’ютерної техніки, 2 сучасних монітори, 
2 багатофункціональних друкуючих пристрої та 4 принтери. 

Наукова діяльність працівників ПОІППО зосереджувалася на дослідженні ефективності 
процесів взаємозв’язку наукових досліджень і практичної діяльності сучасної школи та на 
виконання теми науково-дослідної роботи «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і 
освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства». Внаслідок цього 
відзначається позитивна динаміка в розробленні та реалізації спільних освітніх проектів, 
зокрема, інноваційних проектів 126 ЗНЗ з інноваційного пояса ПОІППО в освіті 
Полтавщини; залучення ЗНЗ області до експериментальної діяльності всеукраїнського 
рівня – від 7 ЗНЗ у 2008 році до 15 ЗНЗ у 2011 році та регіонального – зростання від 18 до 
22.  

Працівники ПОІППО доклали чимало зусиль до реалізації в Полтавській області освітніх 
інновацій, зокрема, «Модернізація роботи навчально-виховних закладів за допомогою 
укладання планів розвитку», «Емоційний інтелект і сучасна школа», «Поширення 
безкоштовних Інтернет-технологій в шкільній освіті», «Формування лідерської 
компетентності для життя в інноваційному суспільстві». 

У 2011 році ПОІППО взяв участь у всеукраїнській естафеті педагогічних інновацій, 7 
регіональних та всеукраїнських виставках. Поліпшено дизайн виставкових стендів та 
друкованих видань ПОІППО. У 2011 році інститут здобув дві медалі освітянських 
виставок: золоту медаль Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади-2011» 
(березень 2011 р., м. Київ) у номінації «Діяльність обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти по удосконаленню педагогічної майстерності вчителя» та срібну 
медаль Третьої Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 
(жовтень 2011 р., м. Київ) у номінації «Інноваційно-комунікаційні технології в навчальній, 
науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти». ПОІППО 
успішно презентував свій творчий доробок на Ярмарку педагогічних інновацій в системі 
післядипломної педагогічної освіти (18-21 жовтня 2011 р., м. Київ). У брошурі «Нові 
горизонти освіти України в Полтавській області 2011» охарактеризовано більше 30 
інновацій, що внесли зміни в освіті регіону в цей рік, здобутки, що напрацьовані в області 
для поширення в Україні, досвід найуспішніших учителів-лідерів.  

Вперше досягнуто активної участі освітян Полтавської області у Всеукраїнському 
конкурсі «Учитель-новатор» програми «Партнерство в навчанні» компанії «Майкрософт 
Україна» за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, що проводиться в Україні вже вісім років. 30 
учителів області, що взяли участь конкурсі, продемонстрували високий рівень опанування 
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сучасними педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями, розробки та 
впровадження мультимедійних програмних засобів навчання. Чотири з них стали 
лауреатами Конкурсу.  

Здійснено організаційно-координаційні заходи щодо розвитку спільної діяльності з 
європейськими освітніми, науковими установами та організаціями. Зокрема: продовжено 
співпрацю ПОІППО та лабораторії «Макаренко-реферат» Марбурзького університету 
(ФРН); розпочато встановлення зв’язків між тренінговими центрами післядипломної 
педагогічної освіти України та країнами Європи у рамках програми Ради Європи 
«Песталоцці»; науково-педагогічні працівники інституту брали активну участь у 
міжнародних проектах, здійснено 4 закордонні відрядження 7 науково-педагогічних 
працівників для участі в науково-практичних семінарах і конференціях, стажування в 
рамках міжнародних проектів (Польща, США, Білорусь); завершився українсько-
польський проект «Лідери освітніх ініціатив» (2009-2011рр.), організатором якого є 
навчально-тренінговий центр «Осередок розвитку освіти Республіки Польща».  

Завдяки співпраці з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Центром освітніх ініціатив 
(м. Львів) та Федерацією освітніх ініціатив (Польща) обласна мережа громадсько-
активних шкіл (ГАШ) розширилася і становить 27 освітніх закладів Полтавщини.  

Відповідно до наказу ГУОН № 27 від 19.01.2011 розроблені «Методичні рекомендації 
щодо створення планів розвитку загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів» за 
якими 753 навчальні заклади області уклали плани розвитку.  

У 2011 році працівниками інституту на виконання Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки та плану видавничої діяльності 
було видано 20 найменувань науково-методичної літератури обсягом 145 умовних 
друкованих аркушів та загальним тиражем 6100 примірників на суму 95 000 гривень. 
Колективна праця «Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (1940 – 2010 рр.)», видана у 2010 р. до відзначення 70-річчя, здобула 
перше місце у номінації «Краще історико-краєзнавче видання» обласного конкурсу 
«Краща книга Полтавщини», організатором якого є Головне управління інформаційної та 
внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації. 

Інститут активно проводить роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності вчителів. 
Зокрема, за програмою Intel «Навчання для майбутнього» в області підготовлено 12968 
учителів (86% від потреби). За кількісним показником це другий результат в Україні, а за 
відсотковим – перший (Аналітична довідка щодо стану та результатів впровадження 
Міжнародних освітніх ініціатив Intel в Україні. Т. Нанаєва). 

В результаті спільної роботи інституту та працівників відділів (управлінь) освіти, 
методичних кабінетів, закладів освіти області нині 14043 вчителі (93% від потреби) 
успішно завершили навчання у форматі тренінгу. 

У рамках проекту «Заклади освіти Полтавської області в Інтернеті» успішно працюють 4 
інформаційні сайти («Форум інформатиків Полтавщини», «Сайт фізиків Полтавщини», 
«Математична освіта Полтавщини» «Хімічна освіта Полтавщини»).  

У Полтавській області у 2011 році до освітнього інноваційного проекту «Щоденник.ua» 
долучилося близько 300 загальноосвітніх навчальних закладів області.  

8 областей України беруть участь у проекті зі створення єдиної системи централізованого 
комп’ютерного обліку підручників, що базується на досвіді роботи Полтавської області та 
створеній у ПОІППО комп’ютерній програмі «Шкільний підручник». За ініціативою 
ПОІППО створено комп’ютерну програму «Sоната» для автоматизації обліку фондів 
шкільних бібліотек та електронного супроводу роботи шкільного бібліотекаря в області.  
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Самовіддану працю освітян області підтверджують досягнення обдарованої молоді. 
Калініченко Каріна, учениця 8 класу Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Великобагачанського району, стала абсолютним переможцем на IV етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; Онасенко Ірина, учениця 10 класу 
Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Лохвицького району, 
отримала І місце на ІІІ Всеукраїнському конкурсі для школярів «Молодь тестує якість»; 
обласна команда з географії другий рік поспіль посідає почесне третє місце серед команд з 
усієї України на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії; на Третьому 
Чемпіонаті України з бізнес-моделювання серед старшокласників представники області 
стали Віце-Чемпіонами України; 1 переможець на всеукраїнському рівні Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 15 переможців на всеукраїнському рівні 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка; за результатами всеукраїнської олімпіади з української мови та 
літератури учениця 10 класу Пирятинського ліцею Любченко Олеся отримує стипендію 
Кабінету Міністрів України; переможці обласного турніру «Дебати» – команда 
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 – стала призером відкритого 
Всеукраїнського турніру, а команда Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко зайняла 
ІІ місце у Міжнародному дебатному турнірі для школярів «Бердянський ринг – 2011»; 
команда Полтавської області здобула ІІ місце у IV Міжрегіональному конкурсі з 
креслення, який проходив у м. Запоріжжі. 

Доволі вдалий рік і для творчих педагогів Полтавщини: Анатолій Новгородцев, учитель 
Козельщинського НВК, став призером V Всеукраїнського молодіжного конкурсу 
«Новітній інтелект України». Серед учителів, що ввійшли у дванадцяту кращих учителів 
України, Полтавська область має трьох номінантів у номінаціях «Світова література», 
«Історія», «Іноземна мова (німецька)» всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011». 

У 2011 році на Полтавщині проходив ІІІ (заключний) тур всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2011» у номінації «Світова література». Ми зустрічали вчителів з усіх 
областей України. Науково-педагогічний колектив інституту продемонстрував високий 
рівень організації та проведення конкурсу, що відзначили представники Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, члени журі, учасники. 

Ці та інші досягнення інституту і освітян області підтверджують сертифікат на систему 
управління якістю, який у 2010 році ПОІППО отримав першим в Україні серед закладів 
післядипломної педагогічної освіти. У квітні 2011 року органом з сертифікації систем 
управління ДП «Полтавастандартметрологія» було зроблено висновок, що система 
управління якістю в ПОІППО продовжує відповідати вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. 

Проте кризові явища в українському суспільстві не обійшли в 2011 р. і систему 
післядипломної педагогічної освіти: цього року припинено діяльність профілакторію, в 
якому протягом останніх 10 років пройшли оздоровлення тисячі освітян області. 
Працівники ПОІППО докладали зусиль до удосконалення нормативного поля організації 
післядипломної педагогічної освіти. Було обговорено і направлено пропозиції до проектів 
Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція); Концепції гуманітарного розвитку 
України на період до 2020 р., Положення про післядипломну освіту в Україні і Концепції 
розвитку системи освіти впродовж життя в Україні; Положення про післядипломну 
педагогічну освіту.  

Сподіваємося, що ухвалення цих документів у 2012 році сприятиме вирішенню проблем 
розвитку освіти області, і ми спільно з вами у Новому році вийдемо на нові горизонти 
розвитку освіти Полтавщини. 

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

У квітні 2011 року в Полтавському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського органом з сертифікації систем управління 
ДП «Полтавастандартметрологія» був проведений технічний нагляд з метою 
підтвердження відповідності процесів СУЯ, впроваджених в ПОІППО стосовно надання 
освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до перепідготовки, підвищення кваліфікації вимогам ДСТУ ISO 
9001:2009, для забезпечення впевненості в тому, що установа здатна постійно надавати 
послуги, які відповідають вимогам нормативних документів, своєчасне виявлення 
незадовільної якості, вживання заходів щодо запобіганню наданню таких послуг на 
постійній основі (та програми технічного нагляду за сертифікованою СУЯ від 27.01.2010 
р. наказ ПОІППО від 23.12.2010 № 327). 

За результатами технічного нагляду (звіт про технічний нагляд від 20.05.2011 року) 
органом сертифікації системи управління ДП «Полтавастандатметрологія» було 
зазначено, що інститут здатний надавати послуги, які відповідають вимогам нормативних 
документів. Група з аудиту ДП «Полтавастандатметрологія» зробила висновок, СУЯ 
ПОІППО продовжує відповідати вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. 

Відповідно до наказу ПОІППО № 333 від 30.12.2010 року в 2011 році групами 
аудиторів на чолі із їх керівниками Крилевець М.П., Водолазської Т.В. та Мартинець О.М. 
протягом року було проведено внутрішній аудит у 12 відділах та кафедрах ПОІППО. 

Процес аудиту здійснювався шляхом збирання та перевірки інформації через 
опитування, спостереження за діяльністю та аналізування документів. Відповідно до 
програми внутрішнього аудиту перевірці підлягали такі питання:  

− Настанова з якості (НЯ); 
− управління документацією (М 4_1); 
− управління протоколами (М 4_2);  
− діловодство (М 4_3);  
− планування випуску продукту (М 7_4); 
− процес зв’язку із споживачами та  задоволеність споживача (М 7_1 – 7_3);  
− аналіз з боку керівництва (М 5_1);  
− управління персоналом (М 6_1); 
− інфраструктура (М 6_2). 

За результатами перевірки аудитом встановлено, що всі процеси описані у 
процедурах підтримуються у відповідності до документації; зауважень та 
невідповідностей не виявлено, діяльність підрозділів, що підлягали перевірці, 
задовольняють вимогам, встановленим у відповідних методиках. Мета аудитів досягнута, 
всі методики впроваджуються ефективно. 

З метою удосконалення впровадження СУЯ в ПОІППО відповідно до затвердженої 
політики у сфері якості (наказ ПОІППО від 23.06.2008 р. № 156) до переліку цілей у сфері 
якості внесені питання про збільшення чисельності аудиторів серед працівників ПОІППО 
шляхом навчання в органах сертифікації, розроблення нових та удосконалення існуючих 
методик системи управління якістю. 
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1.2.  Інформація про роботу відділу роботи з персоналом та 
аналіз якісного складу працівників ПОІППО, кадрів методичних 
служб області (Небрат Л. М.) 

Відділ роботи з персоналом працює відповідно до схваленого на вченій раді 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського (протокол №1 від 30.01.2005р.) Положення про відділ, посадових 
інструкцій, затверджених ректором інституту.  

Робота відділу спрямована на забезпечення інституту висококваліфікованими 
педагогічними кадрами, на формування кваліфікованого викладацького складу з високим 
професійним рівнем, наявністю наукового ступеню і вченого звання, діловими якостями, 
досвідом викладацької та наукової діяльності. 

Відділ роботи з персоналом тісно співпрацює з юристом інституту, Пенсійним 
Фондом, Центром зайнятості населення, Державним статистичним управлінням, Фондом 
соціального страхування, Державною інспекцією праці в Полтавській області, Державним 
архівом Полтавської області. 

Так, у 2011 р. відділ працював за  такими напрямками: 
1. Складання штатного розпису інституту, структури та посадових інструкцій. 
2.Організація підвищення кваліфікації працівників ПОІППО. 
3. Планування перспективного графіку відпусток. 
4. Ведення документації щодо укладання контракту з  працівниками інституту. 
5. Документообіг особового складу (було видано наказів з особового складу – 231, 

про відпустки – 218).  
6. Ведення реєстру відряджень та їх оформлення (відрядження – 743 ). 
7. Складання табелів на зарплату. 
8. Надання довідок, інформацій на запити працівників та установ. 
9. Здійснення прийому, звільнення, переведення працівників (ознайомлення 

працівника з нормативними документами інституту: правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, посадовими інструкціями, заповнення особової картки, видання наказу, запис 
до трудової книжки). 

10.Надання працівникам інституту консультацій, роз’яснень щодо трудового 
законодавства, атестації,  відпусток тощо. 

11. Обрахування трудового та педагогічного стажу працівників інституту. 
12. Формування кадрового резерву. 
13. Надання статистичних звітів до Державних статистичних управлінь. 
14. Підготовка документації на відзначення, нагородження  працівників інституту 

та освітян області.  
Протягом року були нагороджені 24 працівники інституту та 347 освітян області 

відзначені  подяками ПОІППО. 
 15. Організація роботи щодо проведень засідань ректорату.  
У 2011 році відповідно до плану роботи інституту було організовано 10 засідань 

ректорату, на якому розглядались актуальні питання методичної роботи нашого закладу. 
16. Організація роботи з матеріалами педагогічних працівників області щодо 

встановлення педагогічного звання «методист».  
Відповідно до введеного в дію нового Положення «Про атестацію педагогічних 

працівників України» до інституту надійшло 142 методичні розробки претендентів на 
встановлення звання «методист», для розгляду яких було створено та організовано роботу  
18 фахових комісій. 

17. Контроль за виконанням державних та регіональних програм.  
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На даний час забезпечується своєчасне інформування ГУОН щодо діяльності 
ПОІППО з питань виконання державних, обласних програм, загальна кількість яких - 16. 

18. Забезпечення щомісячного планування заходів інституту. 
19. Складання картотеки перспективного педагогічного досвіду Полтавської області. 
20. Надання інформації про перспективний педагогічний досвід на сайт інституту 

(щоквартально інформація оновлюється на сторінці «ППД» сайту інституту). 
21. Координація співпраці інституту з Кременчуцьким педагогічним училищем ім. 

А.С.Макаренка з питань проведення курсового підвищення кваліфікації, семінарів, 
конференцій та олімпіад. 

22. Робота з архівними матеріалами та формування архіву інституту. 
23. Складання номенклатури справ інституту. 
24. Надання різноманітної архівної інформації відповідно до запитів працівників та 

установ. 

Відповідно до мети і головних завдань  діяльність інституту забезпечували 139 
працівників закладу.  

Науково-педагогічну діяльність інституту здійснювали: 4 кафедри, 4 центри, 10 
відділів, де працюють 21 науковець та 70 методистів. 

Наукова робота ПОІППО здійснювалась на 4 кафедрах інституту: педагогічної 
майстерності, менеджменту освіти, методики змісту освіти,  філософії і економіки освіти. 

Кафедри мають висококваліфікований штат, до складу якого входять: докторів 
наук – 6, кандидатів наук – 15 із них: професорів – 5,  доцентів – 11. 

Навчальний процес в інституті забезпечували 70 методистів, які працювали у  4 
центрах (центр педагогічних інновацій та інформації, центр практичної психології і 
соціальної роботи, обласний тренінговий центр природного розвитку дитини, 
консультаційно-методичний центр) та 10 відділах: (відділ роботи з персоналом, відділ 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти, відділ методики виховання, відділ 
гуманітарних дисциплін, відділ природничо-математичних дисциплін, навчальний відділ, 
відділ ліцензування та атестації навчальних закладів, редакційно-видавничий відділ, 
відділ засобів навчання, відділ зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти). 

З метою творчої професійної діяльності, стимулювання фахової та загальної освіти 
педагогічних працівників, посилення мотивації якісної праці проводиться атестація 
педагогічних працівників.  

Так, у 2011 році пройшли чергову атестацію 18 працівників.  

Із них:  
- встановлено (підтверджено) – «вища кваліфікаційна категорія» -17-ти 

педагогічним працівникам; 
- встановлено (підтверджено) – «І кваліфікаційна категорія» - 1 педагогічному 

працівникові. 

Методисти інституту покращують свій професійний рівень шляхом підвищення 
кваліфікації. Так, при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2011 
році підвищили кваліфікацію 11 методистів інституту.  Стажування на базі вищих 
навчальних закладів пройшли 7 методистів. 

Станом на 2011 рік 70 методистів інституту мають:  
«

вищу кваліфікаційну категорію» – 69% 
« І кваліфікаційну категорію» - 17 % 

«ІІ кваліфікаційну категорію» - 6% 
«спеціаліст» - 8% 



Методистів інституту - 70.
Із них:

69%

8%
6%

17% вищої категорії
першої категорії
друкої категорії
спеціалістів

0,4%

78,2%

21,4%

по  Україні
за межі України
по області

 

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського  сприяє розвитку молодих науковців.  У 2011 році без відриву 
від виробництва закінчили аспірантуру 2 особи (Канівець З.М., методист відділу 
ліцензування та атестації навчальних закладів, Буйдіна О.О., методист відділу 
природничо-математичних дисциплін). 

У вищих навчальних закладах з вересня 2011року навчаються 2 працівники 
інституту, які працюють на посаді лаборанта кафедр  (Волочай В.В., Гвоздик Н.В.). 

З метою підвищення науково-методичного рівня, обміну досвідом, надання 
методичної допомоги РМК, ММК, формування науково-методичної компетенції  у 2011 
році було здійснено 743 відрядження: 

- по Україні – 159 (21,4%) 
- за межі України – 3 (0,4%) 
- по області – 581 (78,2%) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2011 року за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 
післядипломної педагогічної освіти було нагороджено 24 працівники інституту: 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 1, Грамотами Полтавської обласної 
державної адміністрації - 3, Грамотою обласної ради - 1,  Головного управління освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації - 3, Почесною Грамотою ради 
директорів  ВНЗ І-ІІ р.а. - 1,  подяками Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського - 16. 
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1.3. Робота сайту ПОІППО  (Кучеренко О.В.) 
Сайт як елемент освітньої системи Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (http://www.ipe.poltava.ua) 
створює нові можливості взаємодії в навчальному процесі, є найбільш ефективним 
засобом як організації роботи інституту, так і забезпечення його взаємодії із зовнішнім 
середовищем. Сайт функціонує відповідно до наказу ПОІППО від 08.12.2008 року №291, 
станом на 07.12.2012 року розроблено проект наказу «Про наповнення та підтримку веб-
сайту ПОІППО» з метою удосконалення роботи веб-сайту. 

Обсяг інформації на сайті Полтавського інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського на 25 листопада 2011 року становить близько 923 Мб. 

Схема №1. Загальний обсяг інформації сайту ПОІППО (Мб) 
 

 

 

 

 

 

 

Сайт ПОІППО складається з 18 розділів та 69 підрозділів на яких розміщено 611 
матеріали для користувачів. 

У 2011 році на сайті створено розділ «Вісник "ПОІППО-Новини", де розміщується 
інформація про проведені заходи працівниками інституту. 

У системі рейтингу та важливості сайту від компанії Google «Google Page Rank» 
сайт ПОІППО займає 4 позицію з 5, що свідчить про високий рейтинг сайту в пошукових 
системах. 

За період з 01.01.2011 по 28.11.2011 року зафіксовано 55539 відвідувачів сайту за 
статистикою системи «My Counter». 

 

Схема №2. Кількість відвідувачів сайту ПОІППО протягом 2011 року 

 
 - відвідувач – це унікальний користувач, який відвідав сайт. Унікальність 

відвідувача визначається IP- адресою, з якої він потрапив на сайт. 
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За останні три роки зафіксовано 150169 відвідувачів сайту за статистикою системи 
«My Counter» 

Схема №3. Кількість відвідувачів сайту ПОІППО за статистикою системи 

«My Counter» 
 

 

 

 

 

 

 

На сайті Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського було створено інформаційні банери проекту «Щоденник.ua», 
Головного управління освіти та науки Полтавської облдержадміністрації, ІІІ Міжнародної 
виставки «Сучасні заклади освіти – 2012». 

Щодо перспектив розвитку сайту ПОІППО, адміністратором сайту ведеться робота 
по переходу на версію Joomla 1.5.15 системи управління сайтом, створення нового меню 
рубрики «Новини ПОІППО». При подачі матеріалу з фотографіями для розміщення на 
сайті адміністратору слід подавати фото в електронному вигляді, кожне фото в окремому 
файлі. 
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ІІ. НАУКОВА РОБОТА  

2.1. Науково-дослідна тема, над якою працює інститут (Клепко С.Ф.) 
 

Основні здобутки викладачів кафедр у розробці науково-дослідних тем, 
затверджених Вченою радою ПОІППО  та планом роботи ПОІППО на 2011р., полягають у 
наступному: 

Кафедрою філософії і економіки освіти у рамках наукового керівництва 
експериментальною роботою Кременчуцького ліцею № 11 консолідовано зусилля 
педагогів Полтавщини у визначенні ефективних технологій формування лідерських 
компетентностей учнів і вчителів для  перетворення сучасної школи на лідерську 
організацію. У контексті цієї роботи кафедрою проведено  науково-методичний семінар та 
підготовлено рукопис навчального посібника «Формування лідерських компетентностей 
для життя в інноваційному суспільстві», де подаються пояснення ключових термінів і 
визначаються основні завдання експериментальної роботи з формування лідерів серед 
учнів і вчителів.  

На реалізацію розробленої викладачами КФІЕО моделі підвищення  економічної 
компетентності працівників освіти різних ланок, зокрема керівників ЗНЗ, та забезпечення 
ефективної діяльності навчальних закладів у нових умовах фінансування кафедрою 
філософії і економіки освіти спільно з ГУОН розпочато серію науково-практичних 
семінарів, присвячених розгляду економічних аспектів розроблення програм і фінансових 
стратегій розвитку шкіл, моделей і практик фінансування й залучення позабюджетних 
коштів, нових моделей трудових відносин у системі загальної середньої освіти та 
визначення індикаторів розвитку шкільної освіти.  

Найважливіші якісні результати співробітників КМО полягають у розробці теми 
«Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального 
закладу», відображеної у тематичному випуску «Моделювання управлінської 
компетентності керівника ЗНЗ» часопису «Освіта Полтавщини», зокрема: 

– проведено обґрунтування актуальності трансформації ЗНЗ Полтавської 
області в громадсько-активні школи (ГАШ) та впровадження моделі ГАШ у практику 
роботи шкіл (Опубліковано посібник «Як створити громадсько-активну школу?»/ 
Т. Водолазська, Р. Гавриш. – Київ: Шкільний світ, 2011. – 128с); 

– запроваджено аплікаційну форму професійної програми розвитку 
менеджерів освіти в практику курсового підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ, в 
систему роботи постійно-діючих семінарів на базі районних методичних кабінетів, 
семінарів-тренінгів для керівників шкіл тощо; 

– розроблено навчальну програму постійно-діючого семінару для 
керівників шкіл «Від ефективного лідера до ефективного управління навчальним 
закладом» та модульних зошитів до неї; адаптовано модель школи як організації що 
навчається (за П.Сенджем), результати висвітлені  в збірнику «Інтелектуальний потенціал 
школи» (Кременчук, 2011) та спецкурс «Управлінська діяльність керівників ЗНЗ в умовах 
«фінансової автономії» шкіл», включеного до навчального плану курсів підвищення 
кваліфікації в ПОІППО; 

– розроблено Положення про портфоліо особистих досягнень слухача 
курсів підвищення кваліфікації як форми самооцінювання управлінської компетентності 
керівника школи (Затверджено вченою радою ПОІППО). 
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Найвищими досягненнями кафедри  педагогічної майстерності у 2001 році є: 

Дослідження теоретико-методологічних підході до системи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, визначення шляхів розвитку інноваційного 
потенціалу педагогічних працівників Полтавського регіону (Н.І. Білик).  

На основі проектування системи інтенсивного навчання для підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації встановлено особливості організації 
підвищення кваліфікації кадрів без відриву від виробництва (В. Ю Стрельніков).  

Проведено перевірку на валідність методик психологічного супроводу життєвого 
шляху людини: «Опитувальник реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу» (для 
психодіагностики і корекції стилю життя людини),  «Методика багатовимірного аналізу 
досягнень оптанта» (для вибору справи життя), «Опитувальник мотивації кохання»  (для 
вибору супутника життя). Аналіз результатів (діапазон валідності  0,6−0,8) дає підстави 
рекомендувати ці методики для застосовування педагогічними працівниками у навчально-
виховному процесі (В.Ф. Моргун). 

Теоретично обґрунтовано використання соціально-педагогічних умов формування і 
розвитку інтересу учнів до навчання; досліджено особливості організації підвищення 
кваліфікації кадрів без відриву від виробництва (Н.І. Курмишева). 

Доведено, що використання кейс-методу під час занять із слухачами курсів 
підвищення кваліфікації активізує процеси миследіяльності педагогічних працівників 
щодо знаходження найбільш оптимальних шляхів розв’язання складних педагогічних 
ситуацій (О.О. Новак). 

Виявлено, що прямий вплив на формування професійної мотивації учнів приводить 
найчастіше до утворення лише знаних, але не достатньо дієвих спонукань до адекватного 
вибору професії, оскільки розрахований переважно на когнітивну сферу учня, не 
зачіпаючи його емоційної та практичної сфери.  У той же час ділові ігри 
профорієнтаційного характеру провидять до дієвої мотивації діяльності (Ю. І. Калюжна).  

Здійснено експериментальну перевірку впливу дидактичних факторів навчального 
середовища під час вивчення природознавства в профільній школі на формування в учнів 
цілісності знань про природу, уточнено вимоги до матеріальної бази — структури і 
дидактичного наповнення кабінету природознавства, обладнання екологічної стежки для 
учнів (О. І. Ільченко). 

Співробітники КМЗО розробляли загальну модель сучасних компетентностей вчителя 
загальноосвітньої школи (Пашко Л.Ф.), зокрема, компонент «літературне краєзнавство» у 
моделі компетентностей вчителя (Степаненко М.І., Коваленко О.П.); модель сучасних 
компетентностей учителя словесності (Гелеверя Р.О.); методологічні основи формування 
цілісності знань про природу в основній та старшій школі (Ільченко В.Р.). Проведено 
експериментальну перевірку критеріїв і рівнів цілісності знань в учнів 10 класу про природу 
(Гуз К.Ж.). Видано Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення 
змісту освітніх галузей у профільній школі. – 2011. – Випуск 1. – 122 с. та Наукові записки 
ПОІППО : Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 
2. – 150 с. 

У рамках дослідження «Підготовка майбутніх вчителів до організації 
експериментальних досліджень з галузі природознавства» на здобуття ступеня кандидата 
педагогічних наук Корягіна Н.В. обґрунтувала модель формування готовності учителя до 
організації експериментальних досліджень з галузі природознавство і розробила програму 
курсу «Експериментальні дослідження з природознавства» та навчально-методичний посібник.  
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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.). 

Широко висвітлено досягнення з організації наукової діяльності ПОІППО як 
моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик у статті1 та Довідці за 
результатами тематичного вивчення  роботи Полтавського ОІППО 
ім. М.В.Остроградського для презентації досвіду роботи з питань організації наукової 
діяльності на засіданні науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (жовтень 2011 р.).  

Викладачі кафедр інституту Корягіна Н.В., Новак О.О., Гавриш Р.Л., Литвинюк 
Л.В. підготували і направили пакет документів у Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформатизації України для включення Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського до державного реєстру 
наукових установ, яким надається підтримка держави.  

 

                                                 
1 Клепко С.Ф. Організація наукової діяльності ОІППО як модель взаємозв’язку наукових досліджень і 
освітніх практик // Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в 
умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища : Тематична збірка праць Всеукраїнського науково-
практичного семінару в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти. –– Рівне, 2011. –– С. 39––48 
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Таблиця 1. Показники результативності наукової і науково-методичної роботи підрозділів 
ПОІППО за 2011 рік (Зведена форма додатків №1 та №4 відповідно до наказу ПОІППО від 15.11.2011 р. №317) 

№ 
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 

Р 
В 
В 

Всього
за 

2011

Всього 
за 

2010
1 Кількість виконаних 

наукових та науково-
технічних проектів  

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

2 Кількість завершених 
фундаментальних 

досліджень 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Опубліковано монографій, 
підручників та навчальних 

посібників 
0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 6 23 

3А Їх загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 0 3,6 20 55 0 0 0 0 0 5,2 0 83,8 142,5 

4 Опубліковано монографій 
відповідно вимог ВАК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Опубліковано підручників та 
навчальних посібників з 

грифом МОНМС 
0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

6 Кількість статей у  фахових 
журналах з переліку ВАК  12 7 15 36 2 4 3 3 3 2 1 86 55 

6А Загальний обсяг цих статей в 
ум.друк.арк. 5,6 3,2 10,8 22,

9 1,3 1,5 1,5 1,4 0,1 1 0,6 5,9 39,2 

7 Кількість текстів в книгах 11 5 3 4 0 0 0 0 1 1 2 27 23 
8 Кількість газетних і 

журнальних публікацій 3 15 2 13 2 3 9 3 0 7 0 57 22 

9 Кількість публікацій в 
матеріалах конференцій 9 9 14 7 0 0 2 8 2 4 0 55 42 

10 Загальна кількість публіка‐
цій працівників підрозділу 36 30 36 68 4 1 14 14 7 13 3 226 176 

10А Загальний обсяг усіх 
публікацій в ум.друк.арк. 19,6 31,

42 55,9 119 2,2 2,1 4,1 3,9 0,5 8 2,8 239,
52 243,5 

11 Кількість методичних 
рекомендацій для шкіл, 

методкабінетів 
2 5 2 2 5 3 8 26 8 19 0 80 99 

12 Кількість проведених 
підрозділом наукових семіна‐
рів і конференцій, із них 

5 13 3 4 7 5 3 4 6 7 0 57 57 

12А Міжнародних 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 
13 Кількість виставок, в яких 

підрозділ брав участь, із них 1 2 2 1 0 3 2 0 1 0 2 3 10 

13А Міжнародних 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 
14 Кількість захищених 

дисертацій: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14А У т.ч.: кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
14Б докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 On-lіne публікації 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 
16 Кількість статей автора, на які 

є посилання в Академії Google, 
та кількість  цитувань 

(посилань) на ці роботи в 
науковій літературі 

http://scholar.google.com.ua/ 

52/ 
140 

35/ 
48 

?+11/ 
465 

59/ 
145 

0/ 
0 

0/ 
0 

0/ 
0 

1/ 
1 

0/ 
0 

0/ 
0 

1/ 
1 

159/ 
800 –– 

17 Кількість відзивів на 
автореферати 5 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 20 –– 

18 Кількість опонувань захисту 
дисертацій 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 –– 

 

 Узагальнення даних: Тимошенко М.І., лаборант кафедри філософії і економіки освіти 
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Таблиця №1-а. Показники результативності КПМ 
 

№ 
з/п 

Критерій Працівники КПМ 

Б
іл
ик

 Н
.І.

 

Н
ов
ак

 О
.О

. 

М
ор
гу
н 
В

.Ф
. 

К
ал
ю
ж
на

 Ю
.І.

 

С
тр
ел
ьн
ік
ов

 В
.Ю

. 

К
ур
м
иш

ев
а 
Н

.І.
 

Іл
ьч
ен
ко

 О
.Г

. 

Га
рі
че
ва

 Н
.О

. 

В
сь
ог
о 
за

 
 2

01
1 

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

2 Кількість завершених 
фундаментальних досліджень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Опубліковано монографій, підручників 
та навчальних посібників 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3А Їх загальний обсяг в ум.друк.арк. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Опубліковано монографій відповідно 

вимог ВАК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Опубліковано підручників та 
навчальних посібників з грифом 

МОНМС 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Кількість статей у  фахових журналах з 
переліку ВАК  2 1 3 2 1 2 1 0 12 

6А Загальний обсяг цих статей в 
ум.друк.арк. 0,8 0,62 1,25 1,0 0,6 0,75 0,6 0 5,6 

7 Кількість текстів в книгах 3 1 4 0 0 0 3 0 11 
8 Кількість газетних і журнальних 

публікацій 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

9 Кількість публікацій в матеріалах 
конференцій 1 1 1 0 3 3 0 0 9 

10 Загальна кількість публікацій 
працівників підрозділу 6 3 8 4 4 7 4 0 36 

10А Загальний обсяг усіх публікацій в 
ум.друк.арк. 3,1 2,14 1,85 4,5 1,4 2,45 4,2 0 19,6 

11 Кількість методичних рекомендацій 
для шкіл, методкабінетів 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

12 Кількість проведених підрозділом 
наукових семінарів і конференцій,  

із них 
6 5 5 5 5 5 0 5 6 

12А Міжнародних 2 1 1 1 1 1 1 0 2 
13 Кількість виставок, в яких підрозділ 

брав участь, 
із них 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 

13А Міжнародних 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
14 Кількість захищених дисертацій: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14А У т.ч.: кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14Б докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 On-lіne публікації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Кількість статей автора, на які є 

посилання в Академії Google, та 
кількість  цитувань (посилань) на ці 

роботи в науковій літературі 
http://scholar.google.com.ua/ 

0/0 2/2 36/ 
102 0/0 9/26 0/0 5/1

0 0 52/ 
140 

17 Кількість відзивів на автореферати 4 0 0 0 0 1 0 0 5 
18 Кількість опонувань захисту 

дисертацій 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Таблиця №1-б. Показники результативності КМО 
 

№ 
з/п 

Критерій Працівники КМО

Зе
лю

к 
 В

.В
. 

К
ор
ол
ю
к 
С

.В
. 

Га
вр
иш

 Р
.Л

. 

В
од
ол
аз
сь
ка

 Т
.В

. 

К
ур
м
иш

ев
а 
Н

.І.
 

Ре
зн
іч
ен
ко

 З
.В

. 

О
ле
кс
ен
ко

 О
.В

. 

В
сь
ог
о 
за

 2
01

1 

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

2 Кількість завершених фундаментальних 
досліджень 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Опубліковано монографій, підручників 
та навчальних посібників 0 0 0 0 0 0 0 0 

3А Їх загальний обсяг в ум.друк.арк. 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Опубліковано монографій відповідно 

вимог ВАК 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Опубліковано підручників та навчальних 
посібників з грифом МОНМС 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Кількість статей у  фахових журналах з 
переліку ВАК  2 0 0 0 0 2 0 4 

6А Загальний обсяг цих статей в 
ум.друк.арк. 0,7 0 0 0 0 0,9 0 1,6 

7 Кількість текстів в книгах 0 3 1 1 0 0 0 5 
8 Кількість газетних і журнальних 

публікацій 0 0 5 6 2 1 0 15 

9 Кількість публікацій в матеріалах 
конференцій 0 1 0 1 1 3 1 9 

10 Загальна кількість публікацій 
працівників підрозділу 2 4 6* 8* 3 6 1 30 

10А Загальний обсяг усіх публікацій в 
ум.друк.арк. 0,7 9,68 5,62 6,52 1,1 2,4 0,2 26,22 

11 Кількість методичних рекомендацій для 
шкіл, методкабінетів 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кількість проведених підрозділом 
наукових семінарів і конференцій,  

із них 
0 0 0 0 0 0 0 13 

12А Міжнародних 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Кількість виставок, в яких підрозділ брав 

участь, із них 0 0 0 0 0 0 0 2 

13А Міжнародних 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Кількість захищених дисертацій: 0 0 0 0 0 0 0 0 

14А У т.ч.: кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 0 
14Б докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 On-lіne публікації 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Кількість статей автора, на які є 

посилання в Академії Google, та 
кількість  цитувань (посилань) на ці 

роботи в науковій літературі 
http://scholar.google.com.ua/ 

8/9 8/16 6/6 7/9 5/7 1/1 0 35/48 

17 Кількість відзивів на автореферати 0 2 0 0 0 0 0 2 
18 Кількість опонувань захисту дисертацій 2 0 0 0 0 0 0 2 

*Спільні публікації 
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Таблиця №1-в. Показники результативності КФІЕО 
 
№ 
з/п 

Критерій Працівники КФІЕО 

К
ле
пк

о 
С

.Ф
. 

Ш
ей
ко

 С
.В

. 

Н
іч
уг
ов
сь
ка

 Л
.І.

 

Ге
та
ло

 В
.П

. 

С
ир
от
ен
ко

 Г
.О

. 

Л
ит
ви
ню

к 
Л

.В
. 

Б
он
да
р 
Т

.О
. 

В
сь
ог
о 
за

 
20

11
 р

. 

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

2 Кількість завершених фундаментальних 
досліджень 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Опубліковано монографій, підручників 
та навчальних посібників 0 2 0 0 0 0 0 2 

3А Їх загальний обсяг в ум.друк.арк. 0 20 0 0 0 0 0 20 
4 Опубліковано монографій відповідно 

вимог ВАК 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Опубліковано підручників та навчальних 
посібників з грифом МОНМС 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Кількість статей у  фахових журналах з 
переліку ВАК  6 4 2 0 0 2 1 15 

6А Загальний обсяг цих статей в 
ум.друк.арк. 6,4 2 1 0 0 0,9 0,5 10,8 

7 Кількість текстів в книгах 2 0 0 0 1 0 0 3 
8 Кількість газетних і журнальних 

публікацій 1 0 0 0 1 0 0 2 

9 Кількість публікацій в матеріалах 
конференцій 1 4 2 2 3 1 1 14 

10 Загальна кількість публікацій 
працівників підрозділу 10 10 4 2 5 3 2 36 

10А Загальний обсяг усіх публікацій в 
ум.друк.арк. 9,9 23,6 1,9 0,6 10,2

5 5,6 4,1 55,9 

11 Кількість методичних рекомендацій для 
шкіл, методкабінетів 0 0 0 0 0 1 1 2 

12 Кількість проведених підрозділом 
наукових семінарів і конференцій,  

із них 
2 2 1 1 1 3 2 3 

12А Міжнародних 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Кількість виставок, в яких підрозділ брав 

участь, із них 2 0 0 0 1 1 1 2 

13А Міжнародних 1 0 0 0 0 0 0 1 
14 Кількість захищених дисертацій: 0 0 0 0 0 0 0 0 

14А У т.ч.: кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 0 
14Б докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 On-lіne публікації 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Кількість статей автора, на які є 

посилання в Академії Google, та 
кількість  цитувань (посилань) на ці 

роботи в науковій літературі 
http://scholar.google.com.ua/ 

?/3
70 2/2 ?/64 0/0 6/22 2/6 1/1 

?+1
1/ 

465 

17 Кількість відзивів на автореферати 6 2 0 0 0 0 0 8 
18 Кількість опонувань захисту дисертацій 2 0 2 0 0 0 0 4 
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Таблиця №1-г. Показники результативності КМЗО 
 
№ 
з/п 

Критерій Працівники КМЗО 
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1 Кількість виконаних наукових та 
науково-технічних проектів  0 0 0 0 0 0 0 

2 Кількість завершених фундаментальних 
досліджень 0 0 0 0 0 0 0 

3 Опубліковано монографій, підручників 
та навчальних посібників 0 0 0 1 1 0 2 

3А Їх загальний обсяг в ум.друк.арк. 0 0 0 30 25 0 55 
4 Опубліковано монографій відповідно 

вимог ВАК 0 0 0 0 0 0 0 

5 Опубліковано підручників та 
навчальних посібників з грифом 

МОНМС 
0 0 0 0 5 0 5 

6 Кількість статей у  фахових журналах з 
переліку ВАК  1 1 30 1 1 2 36 

6А Загальний обсяг цих статей в 
ум.друк.арк. 0,3 0,37 20,7 0,5 0,5 0,6 22,9 

7 Кількість текстів в книгах 0 0 4 0 0 0 4 
8 Кількість газетних і журнальних 

публікацій 1 1 11 0 0 0 13 

9 Кількість публікацій в матеріалах 
конференцій 1 2 0 2 2 0 7 

10 Загальна кількість публікацій 
працівників підрозділу 3 4 45 5 9 2 68 

10А Загальний обсяг усіх публікацій в 
ум.друк.арк. 1 1,44 31,1 31,9 52,9

8 0,6 119 

11 Кількість методичних рекомендацій для 
шкіл, методкабінетів 1 0 0 1 0 0 2 

12 Кількість проведених підрозділом 
наукових семінарів і конференцій,  

із них 
2 1 0 1 0 0 2 

12А Міжнародних 1 0 0 1 0 0 1 
13 Кількість виставок, в яких підрозділ 

брав участь, із них 1 0 0 0 0 0 1 

13А Міжнародних 0 0 0 0 0 0 0 
14 Кількість захищених дисертацій: 0 0 0 0 0 0 0 

14А У т.ч.: кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 
14Б докторських 0 0 0 0 0 0 0 
15 On-lіne публікації 0 0 0 0 0 0 0 
16 Кількість статей автора, на які є 

посилання в Академії Google, та 
кількість  цитувань (посилань) на ці 

роботи в науковій літературі 
http://scholar.google.com.ua/ 

3/8 4/5 13/26 29/86 9/19 1/1 59/ 
145 

17 Кількість відзивів на автореферати 2 0 3 0 0 0 5 
18 Кількість опонувань захисту дисертацій 0 0 4 0 0 0 4 
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2.2. Наукова робота кафедр, відділів. 

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

У 2011 році кафедра працювала над розробкою наукової теми «Філософія і 
економіка освіти в європейському контексті: моделі взаємозв’язку наукових досліджень і 
освітньої практики» як загальної проблеми кафедри, а також проведенням пов’язаних із 
нею розвідок у межах робочого часу викладачів із тем, затверджених Вченою радою 
ПОІППО.  

У контексті встановлення взаємозв’язку наукових досліджень та освітніх практик 
визначено інструментарій обрахування прогресивних змін в освіті; висвітлено філософські 
аспекти освіти та моделювання компетентності в європейському контексті, а також 
узагальнено питання щодо впровадження наукових досліджень працівників ПОІППО у 
практику ЗНЗ.   

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

– д. філос. н., доц. С.Ф.Клепком (наукові теми: «Філософія і економіка освіти у 
європейському контексті», «Формування лідерської компетентності для життя в 
інноваційному суспільстві») розкрито потенціал сучасних рефлексивних форм 
репрезентації знань; проаналізовано освітні моделі та парадигми освіти; висвітлено 
філософські аспекти  освіти та моделювання компетентності в європейському контексті; 
здійснено аналіз  поняття «інновація» та ключових понять освітньої інноватики в 
контексті дослідження лідерської компетентності; визначено інструментарій обрахування 
прогресивних змін в освіті та діапазон інноваційних освітніх технологій. За результатами 
дослідження здійснено 10 публікацій обсягом 8,6  у.д.а. 

– к. філос. н., проф. С.В.Шейком (наукова тема: «Філософсько-методологічні 
засади формування політичної освіти в Україні») на основі опрацювання наукових джерел 
стосовно об’єкта дослідження політичної освіти в Україні підготовлено перший розділ 
дисертаційного дослідження на здобуття ступеня д.філос.н. За результатами проведеної 
роботи здійснено 10 публікацій загальним обсягом 23,6  у.д.а.  

– в. о. доц. Г.О.Сиротенком (наукова тема: «Науково-методичний супровід 
процесу впровадження інновацій у навчально-виховний процес») розроблено 
рекомендації щодо планування розвитку школи, на основі яких  школи області уклали 
плани розвитку своїх закладів, досвід презентовано на  обласному семінарі директорів 
інноваційних навчальних закладів та на ІІІ Національній  виставці-презентації 
«Інноватика в сучасній освіті». За результатами дослідження здійснено 5 публікацій 
обсягом 10,65 у.д.а.  

– к. пед. н., в. о. доц. Л.В.Литвинюк (наукова тема: «Розвиток комунікативних 
практик у сучасному освітньому просторі») визначено основні проблеми в налагодженні 
ефективних комунікацій у сучасній школі та завдання щодо  формування комунікативної 
культури учнів; розкрито особливості паралінгвістичних комунікацій у процесі 
міжкультурної взаємодії; на основі біографічного методу визначено напрямки  досліджень 
д.пед.н., професора, члена-кореспондента НАПН України А.М.Бойко щодо організації 
комунікативної взаємодії вчителя та учня; під час проведення науково-методичного 
семінару  «Усвідомлення себе і своєї діяльності в системі освіти як шлях до професійного 



 
24 

 

зростання»  у формі ділової гри-подорожі визначено рівень готовності педагогів ЗОШ № 
11 м.Полтави до налагодження ефективної комунікації зі школярами; узагальнено питання 
про упровадження та використання результатів наукових досліджень ПОІППО у практиці 
ЗНЗ. За результатами дослідження здійснено 3 публікації обсягом 5,6 у.д.а.  

– к. філос. н., в. о. доц. Т.О.Бондар (наукова тема: «Моделі взаємозв’язку 
наукових досліджень і освітньої практики») визначено напрямки наукових досліджень 
педагогічної спадщини А.С.Макаренка у сучасному німецькому макаренкознавстві (на 
прикладі діяльності німецького дослідника, керівника лабораторії Марбурзького університету 
"Макаренко реферат", віце-президента Міжнародної Макаренківської асоціації Г.Хіліга). За 
результатами дослідження здійснено 1 публікацію обсягом 0,5 у.д.а.   

Відповідно до цього, протягом року було здійснено 36 публікацій обсягом 55,94 
у.д.а. 

Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО 
(див. С 159.).У 2011 році кафедрою було підготовлено 8 відзивів на автореферати 
дисертацій та 10 рецензії на навчально-методичні посібники й монографії. Викладачі 
кафедри взяли участь і виступили з доповідями на 9 Міжнародних і 4 Всеукраїнських 
науково-практичних конференціях. Матеріали конференцій опубліковані у збірниках 
наукових праць. 

2. НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА 
У 2011 році викладачами кафедри виконано навчальне навантаження в обсязі 1583 год. 

Із метою поліпшення і оптимізації навчального процесу на курсах ПОІППО 
кафедрою модернізовано зміст і структуру програми спецкурсу «Філософія освіти та 
інформаційні технології» (Філософія освіти для демократії) для соціально-гуманітарного 
модуля навчально-тематичного плану КПК, доповнено її новою літературою, запитаннями 
й завданнями для самоконтролю слухачів. Відповідно до Державної цільової програми 
впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних 
технологій "Сто відсотків", на практичних та семінарських заняттях активізовано роботу 
зі слухачами щодо формування та вдосконалення навичок  створення презентацій, 
таблиць, діаграм і розроблення текстових документів, використання готових електронних 
продуктів, Інтернет-технологій. Для підвищення інформаційної грамотності педагогічних 
працівників запроваджено електронне листування слухачів із викладачами.  

У зв’язку із введенням у навчальну програму 10-11 класів шкіл філософського 
профілю предмету «Філософія» кафедрою також розроблено програму та навчально-
тематичний план підвищення кваліфікації «Функціональна підготовка вчителів основ 
філософії» (Полтава, ПОІППО, 19 с.). Дана програма орієнтована на викладачів 
суспільних дисциплін, що мають фах за дипломом «історик», «викладач історії», 
«викладач суспільних дисциплін» тощо та викладають предмет «Філософія», не маючи 
спеціальної філософської освіти, її метою є поглиблення науково-теоретичних знань 
слухачів із курсу загальної філософії; визначення особливостей викладання філософії за 
профільною програмою в 10-11 класах; ознайомлення зі світовим досвідом і відповідними 
педагогічними технологіями та вимогами до викладання предмету «Історія філософії» та 
основ загальної філософії в українських школах та за кордоном, аналіз можливостей 
упровадження інноваційних технологій навчання при їх викладанні. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Особливе значення у спектрі організаційно-методичної діяльності кафедри у 2011 

році зайняла проблема пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності навчальних 
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закладів у сучасних умовах на різних рівнях – школи, методкабінету, управління освіти, 
зокрема формуванню лідерської та економічної компетентностей педагогів. 

Так, 24 березня 2011 р. базі Кременчуцького ліцею № 11 кафедрою було проведено 
обласний науково-методичний семінар «Формування лідерських компетентностей в 
інноваційному суспільстві: експеримент і практика», що об‘єднав педагогів 
Полтавщини навколо спільної проблеми: формування лідерської компетентності учнів. 
Своє бачення ролі лідера в інноваційному суспільстві та результати власного пошуку 
ефективних технологій формування учня-лідера розкрили переможці обласного конкурсу 
«Учитель року» 2005–2010 рр. і методисти районних(міських) методичних кабінетів, 
відповідальні за інноваційну та експериментальну діяльність. Учителі ліцею поділилися 
здобутками експериментальної роботи «Формування лідерських компетентностей учня та 
вчителя для життя в інноваційному суспільстві», яка проводиться в навчальному закладі з 
2009 року, зокрема продемонстрували застосування технології розвитку критичного 
мислення школярів у навчальному середовищі «1 учень – 1 комп’ютер», досвід коучингу, 
організації дослідницької та проектної діяльності. 

Із метою забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів у сучасних 
умовах фінансування та розвитку економічної компетентності працівників освіти різних 
ланок 27 квітня 2011 р. на базі Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих 
дітей кафедрою було проведено обласний науково-практичний семінар «Навчання в 
школі і економіка освіти». Основними проблемами, що обговорювалися на семінарі, 
стали економічні аспекти розроблення програм та фінансових стратегій розвитку 
навчального закладу, моделі та практика фінансування й залучення позабюджетних 
коштів, нова модель трудових відносин у системі загальної середньої освіти та визначення 
індикаторів розвитку шкільної освіти. Під час семінару учасники мали можливість 
поділитись власним досвідом вирішення складних фінансових питань у роботі закладу та 
отримати практичні поради щодо оптимізації фінансового планування діяльності ЗНЗ та 
уникнення порушень при виконанні бюджету від О.В.Неділько, головного спеціаліста з 
фінансових питань ГУОН Полтавської ОДА та С.М.Михайлик, начальника відділу 
відомчого контролю при ГУОН Полтавської ОДА. По закінченні роботи та ухваленні 
рекомендацій семінару учасникам було роздано сертифікати та подарунки – книжки 
«Фінансування школи», що були надані Міжнародним фондом «Відродження». 

Результати роботи кафедри було презентовано в освітньому дайджесті «Нові 
горизонти освіти Полтавщини», а також на Другій Міжнародній  виставці «Сучасні 
навчальні заклади-2011», (2-4 березня 2011 р., м.Київ) та Третій Національній виставці 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інноватика в освіті України» (18–
21 листопада 2011 р.). 

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», «Особливості застосування педагогічних технологій в системі 
післядипломної освіти з урахуванням європейських тенденцій», «Філософсько-
методологічні засади формування політичної освіти в Україні», «Система функціонування 
економіки знань як джерело формування інноваційної складової пріоритетних чинників 
розвитку малого бізнесу», «Науково-методичний супровід процесу впровадження 
інновацій у навчально-виховний процес», «Впровадження моделі шкільної філософської 
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освіти в освітній простір області», «Розвиток комунікативних практик в сучасному 
освітньому просторі»).  

2. Модернізація навчального модуля кафедри на основі впровадження 
європейської системи трансферу та накопичення кредитів. Підготовка виступу на вчену 
раду на тему: «Про впровадження кредитно-модульного підходу у роботу кафедри 
філософії і економіки освіти». 

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» (березень, 15 у.д.а., 1000 прим.), «Філософія 
освіти: навчальний посібник» (вересень, 15 у.д.а., 1000 прим.), «Моделі взаємозв'язку 
наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства» 
(колективна монографія, листопад, 15 у.д.а., 500 прим.) 

5. Підготовка та проведення наступних заходів кафедри: 
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія освіти та 

педагогічна практика: вектори взаємодії»; 
• обласний науково-практичний семінар «Ефективна школа: правові основи 

трудової діяльності»; 
• обласний науково-практичний семінар «Культура і компетентність сучасного 

вчителя-лідера»; 
• інструктивно-методична нарада «Освітнє краєзнавство і формування лідерської 

компетентності у сучасній школі»; 
• зібрання лекторів ПОІППО, присвячене Дню науки «Стратегії шкільної 

реформи на базі дослідництва»; 
• круглий стіл працівників ПОІППО «Філософія освіти сьогодні: навчальні 

стратегії поліпшення учнівських досягнень», присвячений міжнародному дню філософії.  
 

2.2.2. Кафедра  менеджменту освіти (Королюк С.В.) 
1. НАУКОВА РОБОТА 

Наукова діяльність викладачів кафедри була зосереджена на обґрунтуванні 
інноваційної моделі компетентності керівників шкіл, здатних ефективно діяти в умовах 
трансформації українського суспільства в світовий освітній простір, та здійснювалася в 
таких напрямках: 

– Менеджмент розвитку громадсько активних шкіл (Гавриш Р.Л.);  

– Компетентнісний підхід у моделюванні освітнього середовища 
(Водолазська Т.В.); 

– Психолого-педагогічні особливості управління персоналом (Курмишева Н.І); 

– Менеджмент фінансової автономії школи (Олексенко О.В.); 

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

Найважливішим досягненням кафедри менеджменту освіти стала реалізація 
програми розвитку громадсько активних шкіл, як навчальних закладів нового типу, які 
велику увагу приділяють налагодженню партнерських стосунків між школою і громадою, 
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соціальним та оздоровчим послугам, розвитку волонтерського руху та зміцненню родини. 
Підсумком стало опанування керівниками ЗНЗ сучасних менеджерських технологій, 
зокрема, самооцінювання ефективності діяльності шкіл, проектування, управління 
розвитком, що сприятиме покращенню якості освітніх послуг. 

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
2.а. Заплановане навчальне навантаження по кафедрі менеджменту освіти виконане 

повністю. 

Згідно з планом роботи інституту прочитано лекції для директорів шкіл та 
заступників директорів з навчально-виховної, виховної та наукової роботи, для вчителів 
усіх спеціальностей на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

2.б. Розроблено лекційно-практичне заняття з теми «Інноваційні підходи до 
професійної компетентності менеджерів освіти» та презентацію до нього. 

Підготовлено мультимедійні презентації для роботи зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації. 

Проведено відкриті лекції на тему «Школа як організація, що навчається» (Р. Л. 
Гавриш, Т. В. Водолазська), «Психолого-педагогічні особивості самоуправління 
педагогічного персоналу» (Н. І. Курмишева). 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
3.а. Результатом науково-методичної роботи КМО  за 2011 рік є:  

– упровадження технології самооцінювання в 27-ми громадсько активних 
освітніх закладах області з метою визначення досягнень, з’ясування можливостей та 
окреслення перспектив на майбутнє; 

– написання активами ГАШ програм розвитку як стратегічного документу 
освітнього закладу; 

– підготовка спеціального випуску (№ 25/26) часопису «Освіта Полтавщини», 
присвяченого практичному вирішенню проблеми розвитку управлінської компетентності 
керівника загальноосвітнього навчального закладу. Подана проблема розглядається з позиції 
теорії та практики світового менеджменту; 

– організація та проведення: обласного науково-практичного семінару «ГАШ 
як інноваційна модель освітнього закладу»; обласного навчального семінару 
«Моделювання успішної роботи ГАШ»; круглого столу «Самооцінювання якості 
діяльності ГАШ» на базі Полтавської ЗОШ № 34;  обласного колоквіуму «Евалюація 
діяльності ГАШ» на базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району; 

– консультування з єдиної науково-методичної проблеми школи 
«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна 
передумова творчого росту вчителя,  розвитку здібностей учнів»  (Гришенко Л. В., 
заступник директора з навчально-методичної роботи Супрунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

– видання книги «Як створити громадсько активну школу», що містить 
практичні рекомендації з проведення самооцінювання якості діяльності  громадсько 
активних шкіл у відповідності до Міжнародних стандартів; 

– поширення результатів проекту «Емоційний інтелект і сучасна школа» у 
часописі «Освіта Полтавщини» (№24/25), під час проведення семінарів. 

Загальна кількість праць, опублікованих за звітній період: 
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Статті  – 6 статей у фахових виданнях (ум.друк 2,35), 

Загальна кількість публікацій – 36 (27,57 ум.друк.). 

3.б. Розроблено «Положення про портфоліо особистих досягнень слухача курсів 
підвищення кваліфікації». 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Організовано і проведено: 

– обласний науково-практичний семінар «ГАШ як інноваційна модель 
освітнього закладу»; 

– міський семінар директорів шкіл м. Кременчука «Школа як організація, що 
навчається»; 

– обласний семінар «Моделювання успішної роботи ГАШ»; 

– міський семінар для керівників шкіл, ДНЗ і позашкільних закладів «ГАШ у 
Миргородському освітньому просторі»; 

– обласний науково-практичний семінар зав. Р(М)МК «Емоційний інтелект як 
ключовий фактор лідерства»; 

– обласний колоквіум «Евалюація діяльності ГАШ»; 

– круглий стіл «Приватна освіта на Полтавщині: здобутки, проблеми, 
перспективи»; 

– семінар для керівників освітніх закладів на базі Котелевського РМК «Як 
розвивати емоційне лідерство на організаційному рівні»; 

– інтернет-конференцію «Емоційна компетентність керівників ЗНЗ»; 

– семінар керівників ЗНЗ Пирятинського району «Самооцінювання роботи 
школи»; 

– районний семінар директорів Решетилівського району «Планування 
розвитку школи»; 

– районний семінар директорів шкіл Хорольського району «ГАШ як 
інноваційна модель освітнього закладу» 

– міжобласний семінар «Інноваційні підходи до проблеми розвитку творчої 
особистості учня в умовах сучасного навчального закладу». 

Результатами роботи за 2011 рік є:  

– підготовка фільму «Школа для громади, громада для школи» 
(підготовлено ВФ «Крок за кроком»), який призначений для популяризації досвіду в 
Україні і США; 

– навчання «золотого фонду» менторів з технології проведення 
самооцінювання якості діяльності ГАШ у відповідності до міжнародних стандартів; 

– написання програм розвитку громадсько активними школами; 

– проведення 5 обласних і 1 районного семінару. 
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2.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Білик Н.І.) 
Пріоритетною проблемою науково-дослідницької роботи кафедри педагогічної 

майстерності впродовж 2011 р. була тема «Удосконалення педагогічної майстерності в 
умовах особистісно зорієнтованої освіти». Відповідна робота співробітників кафедри 
протягом 2011 року проводилась у контексті загальної наукової проблеми інституту 
«Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації 
українського суспільства».  

1. НАУКОВА РОБОТА 
У контексті виконання науково-дослідницької теми інституту «Моделі 

взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації 
українського суспільства» кафедра педагогічної майстерності протягом 2011 року 
зосередила свою роботу над розробкою проблеми розвитку емоційного інтелекту в 
учасників навчально-виховного процесу. Співробітниками кафедри здійснено підбір та 
розробку тестів для дослідження структури емоційного інтелекту  слухачів  курсів 
підвищення кваліфікації. Протягом травня-вересня проведено вивчення особливостей 
емоційного інтелекту у педагогічних працівників (200 осіб). В результаті аналізу 
одержаних даних та проведеного теоретичного аналізу вітчизняних та зарубіжних 
досліджень феномену емоційного інтелекту, 5-ти статей співробітників кафедри у журналі 
«Постметодика» №6 (97) − «Емоційний інтелект», видано тематичний спецвипуск 
Всеукраїнського журналу «Імідж сучасного педагога» №8-9 «Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту дорослих»; підготовлено 10 нових лекцій до 3-го видання 
модульного посібника кафедри «Теорія і практика вдосконалення педагогічної 
майстерності» в контексті проекту розвитку емоційного інтелекту педагогічних 
працівників. Створено спецкурс «Емоційний інтелект і сучасна школа» (14 год.).  

Доведення результатів науково-теоретичних та практичних досліджень до 
педагогічних працівників районного та шкільного рівня проводився, крім публікацій та 
проведення занять на курсах підвищення кваліфікації, під час семінарів обласного (4) та 
міських (1) рівнів. Наприклад, у рамках польсько-українського проекту «Лідери освітніх 
ініціатив» двічі здійснено навчання лідерів шкільних змін (25 осіб) з проблем управління 
процесом ефективної комунікації у командній роботі, проведенні самооцінювання 
діяльності навчального закладу. 

Проведення загальної оцінки наукової та інноваційної діяльності кафедри 
педагогічної майстерності щодо виокремлення, дослідження та удосконалення моделей 
взаємозв'язку наукових досліджень і освітніх практик, потребує подальшого дослідження, 
що передбачає уведення кількісних характеристик процесу трансформації наукових знань 
у освітню практику, результативності та ефективності цього процесу.  

Результати наукової та науково-дослідної роботи знайшли своє відображення у 13 
публікаціях у фахових виданнях (6,12 ум.д.а.), 7 тезах конференцій (1,3 ум.д.а.). 

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Згідно з річним планом 2011 року, працівниками кафедри педагогічної 
майстерності виконано 1263 години навчального навантаження (при нормі 1170 годин.) 

Створено та апробовано 2 навчальні кейси для різних цільових груп курсів 
підвищення кваліфікації – керівних кадрів (директорів та заступників директора) і 
вчителів.   

 Проведено проблемні курси для педагогічних працівників ВНЗ І–ІІ рівнів 
акредитації (2): 
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– Хорольського аграрно-економічного коледжу Полтавської аграрної академії з 
10.01 по 21.01.2011 року; 

– Полтавського медичного коледжу ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія 1.02 по 18.02.2011 року. 

2.2. Створено 5 презентацій до лекційно-практичних занять на електронних носіях.  

2.3. Підготовлено тести по загальній культурі для 5 номінацій учителів для 
обласного конкурсу “Учитель року – 2011”. 

2.4. Співробітники кафедри брали участь у роботі педагогічних студій ПОІППО. 
Проведена низка занять за темами: «Форми навчання дорослих у системі підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» (1) та «Розвиток емоційного інтелекту 
педагогічних працівників» (3). 

2.5. Виступи на вченій раді – 3. 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Протягом року кафедрою проведено: 

1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту як фактор удосконалення педагогічної майстерності вчителя» (16 
вересня, Миргород), а також низка заходів ХІІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в 
Україні (14–17 вересня). 

2. Обласний семінар-практикум «Проблеми оцінки ефективності та 
результативності заходів з формування здорового способу життя учнівської молоді» (14 
березня, м. Полтава). 

3. Обласний науково-практичний семінар «Престиж сучасного навчального 
закладу –вимога часу» (23 травня, м. Комсомольськ). 

4. Семінар-тренінг з підготовки педагогів-тренерів програми «Сприяння 
просвітницькій роботі «рівний − рівному» серед молоді України щодо здорового способу 
життя», 18 осіб (11-18 липня, м. Полтава). 

5. Обласну панораму творчих ідей «Презентація унаочнення для уроків за 
Ш. Амонашвілі» (2 листопада, м. Кременчук). 

6. Семінар для директорів ЗНЗ Запорізької області, що входять до обласної 
творчої групи «Інноваційна діяльність керівника школи в контексті акмеологічних ідей» 
(8–9 листопада (Полтава – Полтавський район – Комсомольськ – Кременчук). 

Співробітники кафедри брали участь в організації та проведенні засідань кафедри 
педагогічної майстерності (14), підготовці матеріалів на ректорат – 2 (Н.І. Білик). 

Підготовлено стенд (90х180) та слайди «Трансформація інновацій ІППО України 
через журнал «Імідж сучасного педагога» до ІІІ Національної виставки-презентації 
«Інноватика в сучасній освіті» (Н.І. Білик). 

Видано 10 номерів науково-практичного освітньо-популярного журналу “Імідж 
сучасного педагога” (Н.І. Білик) за темами: 

№1 – «Теорія і практика навчання дорослих» 

№2 – «Компетентність педагогів професійної школи»; 

№3 – «Мовний імідж фахівця»; 

№4 – «Підготовка майбутніх фахівців»; 
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№5 – «Виховання здорового способу життя»; 

№6 – «Світова художня культура»; 

№ 7 – «Виховання здорового способу життя»; 

№8–9 – «Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту дорослих»; 

№10 – «Цілісність культурного простору української освіти». 

Постійне рецензування та редагування матеріалів журналу «Імідж сучасного 
педагога». 

Прорецензовано кваліфікаційних досліджень магістрантів природничого 
факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка – 4. 

Здійснювалось наукове керівництво (Н.І. Білик):  

– обласною СДГ «Школа-родина»;  

– обласною Школою педагогічної майстерності Ш. Амонашвілі; 

– обласною СДГ методистів з виховної роботи; 

– Хорольською гімназією-родиною»; 

– Кременчуцьким ліцеєм № 4. 

Наукове консультування з проблем сучасних педагогічних технологій, педагогічної 
майстерності вчителя, активних методів навчання. 

Загальна кількість відряджень співробітників кафедри – 46, із них (див. табл. 1): 

за кордоном – 3; 

по Україні – 6; 

по області – 37. Проведено днів – 65. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Протягом 2011 року співробітники кафедри брали участь у роботі науково-

практичних конференцій і семінарів: міжнародних (10), всеукраїнських (4), обласних (4), 
міських (1), ВНЗ І рівня акредитації (1). Всього – 20. 

Започатковано  Всеукраїнську школу новаторства наукових і науково-педагогічних 
працівників у Полтавському регіоні (Н.І Білик).  

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

З метою виявлення обдарованих дітей, формування умінь і навичок літературної 
діяльності, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів, підготовлено 
Положення про обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра» (зареєстровано в 
Головному управлінні юстиції у Полтавській області від 15.07.2011 р. №150/1727). 

Проведено V Полтавський обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра» 
серед учнів 1–11 класів (33 особи) на базі літературно-меморіального музею 
В.Г.Короленка (31 жовтня). 

Здійснювалась організація районних та обласних предметних олімпіад (Н. О. 
Гарічева). 

Підготовлено тестові завдання для І та ІІ рівнів всеукраїнської учнівської олімпіади 
з педагогіки та психології, Організовано та проведено обласну олімпіаду з педагогіки та 
психології, тренувальні збори з її переможцями. 
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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 загальної наукової проблеми інституту «Моделі взаємозв’язку 
наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства» 
на наступний 2012 рік пріоритетною темою науково-дослідницької роботи кафедри 
залишається «Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно 
зорієнтованої освіти». Головний акцент планується зробити на дослідженні моделей 
трансформації наукових знань, теоретичних концепцій, даних досліджень в освітню 
практику; засобів та механізмів моніторингу цього процесу. На основі цього дослідити 
відповідні моделі взаємозв’язку теорії і практики стосовно індивідуальних напрямків 
науково-дослідницької роботи співробітників кафедри. 
 

2.2.4. Кафедра методики  змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
1. НАУКОВА РОБОТА. 

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 проводиться 
відповідно до НДР інституту за темою «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і 
освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства» та передбачає 
розробку цілісної концепції моделей сучасних компетентностей вчителя та педагогічного 
працівника.  

Вивчено сутність ключових життєвих компетентностей та психолого-педагогічних 
основ їх формування, вивчено та узагальнено передовий педагогічний досвід 
упровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Визначено 
стан підготовленості вчителів ЗНЗ області до компетентнісно орієнтованої освіти та 
роботи у профільних класах. Накреслено перспективи подальшого розвитку 
компетентнісної профільної освіти в загальноосвітніх закладах, його шляхи, форми і 
методи. 

Наукові дослідження викладачів зосереджуються на темах: «Підготовка вчителя до 
формування ключових життєвих компетентностей учнів загальноосвітньої школи», 
«Теоретико-методичні засади навчання природознавству в основній школі», «Методичні 
моделі вивчення природознавства в основній 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», «Формування інформаційно-технологічних 
компетентностей учителя іноземних мов», «Модель лінгвістичної освіти в Україні», 
«Методика укрупненого структурування в контексті методики вивчення мови на 
комунікативній основі», «Лінгвістичний аналіз у школі», «Методика навчання мови на 
комунікативній основі». 

Результати досліджень викладачів заплановано оприлюднити у вигляді Наукових 
записок ПОІППО: «Перспективи розвитку компетентнісної профільної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах»; «Оптимальні шляхи, форми і методи формування 
ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання» (Випуски №3 та 
№4); та першої частини Монографії «Науково-теоретичні основи підготовки вчителя до 
формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання». 
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2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА. 
Відповідно до рекомендацій МОНМС України здійснювалось коригування 

навчально-тематичних планів. Оновлені та доповнені матеріали лекцій. Розроблені 
методичні матеріали до семінарських та практичних занять: педтехнологія «Довкілля» у 
світлі формування життєствердного образу світу учнів; новітні підходи до викладання 
історії та правознавства; робота з історичними джерелами; технологія тестових завдань на 
уроках історії; «Орієнтовні завдання для самотестування учителів-словесників (зміни в 
сучасних мовних нормах) 

Розроблено: програму спецкурсу «Шляхи удосконалення професійної 
компетентності вчителя в умовах профільного навчання», навчально-тематичний план та 
програму підвищення кваліфікації «Функціональна підготовка учителів курсу «Людина і 
світ»; навчально-тематичний план «Текст як об’єкт пізнання в шкільному курсі 
української мови» 

Складено завдання для підсумкового контролю з модулю «Актуальні питання 
методики викладання історії та правознавства»; «Фразеологія» (шкільний курс української 
мови). 

Розроблено тренінги «Робота з історичними джерелами», «Гендерний вимір 
сучасної освіти». 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА. 
Організована робота творчих груп по розробці концепції професійних 

компетентностей вчителя та педагогічного працівника. Проблеми ключових та 
професійних компетентностей учителя та педагогічного працівника було розглянуто на 
обласному науково-методичному семінарі «Моделі сучасних компетентностей 
педагогічного працівника» в м. Карлівка. Підсумком роботи є методичні рекомендації 
щодо надання науково-методичного консультування з проблеми семінару. 

Підготовлено до друку науково-методичний журнал «Наукові записки ПОІППО : 
Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – с. 170. 

Результатом роботи 84 учасників конференції (науковці, директори ПТНЗ, 
директори ЗНЗ, методисти) є розробка методичних рекомендацій та підготовлено до 
видання Збірку наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти». 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. 
Викладачами кафедри спільно з науково-методичним центром інтеграції змісту 

шкільної освіти НАПН України у 2011 році проведена Міжнародна науково-практична 
конференція «Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального 
навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ», на якій обговорювались 
основні проблеми організації здоров’язберігаючого навчального середовища у 
загальноосвітній і вищій школах та психолого-педагогічний аспект формування здоров’я в 
учасників навчального процесу засобами навчального середовища; досліджувались зміст 
та складові здоров’язберігаючого навчального середовища. 

Корягіна Н.В. пройшла підвищення професійної кваліфікації у ЦІППО УМО у 
категорії «Викладачі-тьютори дистанційного навчання закладів післядипломної 
педагогічної освіти» з оцінкою відмінно. 
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2.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
(Муліка К.М.) 

Продовжила роботу над Планом дій щодо реалізації Концепції розвитку 
психологічної служби системи освіти України (наказ МОН України від 19.06.2008 р. № 
554): проведений моніторинг кадрового забезпечення працівниками психологічної служби 
дошкільної та загальноосвітньої ланки, методичного забезпечення діяльності фахівців 
служби, уведення факультативів, гуртків з психології. 

Незважаючи на збільшення кількості ставок працівників психологічної служби 
області на 18 одиниць,  забезпеченість  залишалась незмінною (46 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, проте у більшості закладів (залежно 
від чисельності учнів) дозволяється уведення лише 0,25; 0,5 ставки. Таким чином різко 
збільшилась потреба, але віддаленість закладів та неповне навантаження сприяє плинності 
кадрів у службі  (таблиця 1, діаграма 1).  

Таблиця 1 

Дані про забезпеченість навчальних закладів області ставками працівників 
психологічної служби системи освіти станом на травень 2011 
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2011-2012 372 166 538 758 410 1168 630 46 14 
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 

Діаграма 1 
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У закладах освіти області діють: 

167 гуртків з психології (охоплено 3559 учнів, що складає  3 % від загальної 
кількості учнів ЗНЗ області);  

146 факультатив з психології (3110 учнів, що складає 2,3 % від загальної кількості 
учнів ЗНЗ області). 

Порівняно з минулим роком збільшилась кількість гуртків (на 45), та класів, у яких 
запроваджено  факультатив з психології (на 15), проте є недостатньою для здійснення 
належного соціально-психологічного супроводу.    

 Інформація про забезпечення фаховими виданнями працівників психологічної 
служби у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика про передплату фахових видань для працівників 
психологічної служби Полтавської області 

Район (місто), навчальні 
заклади  

Передплатник Всього 
видань 

К-сть 
працівників 
психол. 
служби 

НМЦ, 
РМК, 

ММК, ВО

Навч. 
заклад 

Фахівець 
психол. 
служби 

2010-2011 112 156 335 606 683 
2011-2012 100 153 379 611 779 

- Інформація про стан розвитку психологічної служби направлена на райони 
(міста), навчальні заклади, прокуратуру, ГУОН (2 листи ПОІППО «Про забезпеченість 
навчальних закладів ставками працівників психологічної служби», «Про збереження посад 
практичних психологів, соціальних педагогів» та 1 протокольні доручення ГУОН «Про 
заходи щодо приведення у відповідність нормативів чисельності працівників 
психологічної служби виходячи з чисельності учнів»). 

Питання діяльності психологічної служби Полтавської області заслуховувалося на 
вченій раді  ПОІППО «Про методичне забезпечення діяльності працівників психологічної 
служби області щодо формування позитивного ставлення до життя» від 05.07.2011 р. 
протокол № 3. 

В контексті вирішення проблеми психології жорстокості, насилля в учнівському 
середовищі було ініційовано запровадження Програми «Шкільні служби порозуміння», 
медіації в освіті. Протягом року проведено 3 чотириденні тренінги «Базові навички 
медіатора шкільної служби порозуміння», у рамках яких підготовлено 62 практичних 
психологи-координатори шкільних служб порозуміння. Ведеться підготовча робота до 
другого етапу запровадження шкільних служб порозуміння - відбір та організація 
навчання підлітків-медіаторів.  

Психологічна служба області вперше включилася у дослідно-експериментальну 
діяльність. Протягом року  8 навчальних закладів з 5 регіонів області увійшли до 
Всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної 
моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів». 
Налагоджена співпраця з Українською академією преси (УАП) (планується низка 
навчальних семінарів, поширені видання УАП), Інститутом соціальної і політичної 
психології (проведений спільний навчальний семінар). Відбувся перший етап дослідно-
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експериментальної діяльності: проведено вхідне діагностування та робоче засідання 
учасників експерименту. 

Сухенко Я. В., методист 

Відповідно до Положення про експертизу психологічного та соціологічного 
інструментарію в системі освіти України (наказ МОН України від 20.04.2004 р. № 330, 
наказ ГУОН Полтавської облдержадміністрації від 09.11.2006 р. № 694) у грудні 2011 р. 
проведено обласний моніторинг експертної діяльності. Його результати свідчать про те, 
що на сучасному етапі відбувається процес накопичення та систематизації психологічного 
та соціологічного інструментарію. Зважаючи на цей факт, та з метою покращення 
організаційно-методичного забезпечення та поширення досвіду роботи фахівців 
психологічної служби Полтавської області, на сайті ПОІППО ім. М.В.Остроградського 
(адреса сайту: http://www.ipe.poltava.ua/) у підрозділі «Центр практичної психології і 
соціальної роботи» створено Веб-сторінку «Експертна діяльність психологічної служби». 
На Веб-сторінці представлено: нормативну базу та науково-теоретичні, методичні 
матеріали щодо здійснення експертної діяльності; перелік психодіагностичного 
інструментарію та повнотекстові корекційно-розвивальні, навчальні, тренінгові програми, 
рекомендовані до використання у навчальних закладах Полтавської області експертною 
комісією при центрі практичної психології і соціальної роботи ПОІППО 
ім.М.В.Остроградського. 

Працівниками центру підготовлені друковані праці: 
1. Сухенко Я. В. Про можливості формування емпатії з позицій колективної 

суб’єктивності // Я. В. Сухенко. – Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 
освіти». – Київ : УМО, 2011. 

2. Сухенко Я. В. Емпіричне дослідження взаємозв’язку між емпатією та 
саморегуляцією у практичних психологів // Я. В. Сухенко. – Збірник наукових праць 
«Проблеми загальної та педагогічної психології». – Київ :Інститут психології, 2011. 

3. Сухенко Я. В. Про можливості формування емпатії з позицій колективної 
суб’єктивності // Я. В. Сухенко. – Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 
освіти». – Київ : УМО, 2011. 

4. Сухенко Я. В. Емпіричне дослідження взаємозв’язку між емпатією та 
саморегуляцією у практичних психологів // Я. В. Сухенко. – Збірник наукових праць 
«Проблеми загальної та педагогічної психології». – Київ :Інститут психології, 2011. 

5. Сухенко Я. В. Особливості формування емпатії в інтерсуб’єктній площині // Я. 
В. Сухенко. – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО, 2011. - № 23-24. С. 21-27. 

 

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

І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. 
Протягом 2011 року співробітниками НМЦІЗО завершено педагогічне дослідження з 

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

Основні наукові результати виконання завдань, досягнутих у дослідженні: 

1)  доведено: ефективність модульно-залікової системи вивчення природничо-наукової 
освіти в профільній школі за підручником інтегрованого курсу «Природознавство» та 
результативність її порівняно з предметно-інтегративною та традиційною щодо формування 
цілісності знань учнів про природу, рівнів розуміння ними змісту знань, розвитку інтелекту та 
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природничої компетентності; реалізацію функцій (дидактичної, виховної, розвивальної, 
дослідницької та здоров’язбережувальної) підручника «Природознавство-10» в аспекті 
цілісності змісту знань про природу; доцільність методичного посібника «Концепції та 
методичні моделі природознавства у профільній школі (рівень стандарту)» для вчителів 
предметів природничого циклу, в якому розкрито теоретичні, методологічні, методичні засади 
інтегрованого навчання природознавства у профільній школі; 

2)  виявлено в ході узагальнення результатів експериментальної роботи, що: в учнів 
експериментальних 10 класів, які навчалися за модульно-заліковою системою (за підручником 
«Природознавство-10»), значно вищі рівні сформованості цілісних знань про природу, ніж у 
контрольних класах (спостерігалося зменшення кількості учнів з початковим з 11,1 % до 0 % та 
середнім рівнями з 68,7 % до 3,3 %, виявлена тенденція зростання кількості учнів з достатнім (з 
17,6,8 % до 78 %) та високим рівнями (з 2,6 % до 18,7 %); застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) при навчанні природознавству дають у більшій мірі 
довести учням за допомогою комп’ютера єдність загальних закономірностей природи, їх 
пояснювальну здатність та прояв у явищах природи і її компонентах; 

3) проаналізовано виявлені в учнів експериментальних класів рівні 
сформованості цілісних знань про природу при вивченні курсу «Природознавство-10» за 
визначеними критеріями та розробленими показниками якості знань; 

4) здійснено порівняльний аналіз результатів контрольних робіт учнів 10 кл., 
які навчалися за модульно-заліковою системою навчання (за підручником 
«Природознавство-10»), предметно-інтегративною та традиційною системами вивчення 
предметів природничого циклу у профільній школі; 

5) конкретизовано дидактичну систему забезпечення інтегрованого навчання 
природознавства у старшій школі за двома моделями – предметно-інтегративною 
системою предметів природничого циклу та інтегрованим курсом «Природознавство» для 
10-11 класів; 

6) співробітниками НМЦІЗО за результатами експерименту конкретизовано, 
відредаговано та підготовлено до друку зміст і методичний апарат модулів (природничий, 
природничо-фізичний, природничо-хімічний, природничо-біологічний) рукопису 
підручника «Природознавство-10» (30,0 д.а.) і методичного посібника «Концепції  та 
методичні моделі природознавства у профільній школі» (20,0 д.а.). 

7) удосконалено зміст природничо-наукової освіти в напрямі формування 
цілісних знань про природу, природничо-наукової картини світу та життєствердного 
образу природи. 

Назва продукції, підготовленої за темою: 

1. Підручник «Природознавство-10» для профільної школи; 

2. Методичний посібник «Концепції та методичні моделі природознавства у 
профільній школі (рівень стандарту)». 

Найвагоміші публікації: 
1. Ільченко В.Р. Природознавство : експерим. підруч. [для учнів 10 кл. заг.-навч. 

закл.] / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, В.П. Сергієнко, В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко, 
Л.М. Рибалко, Т.В. Сігіда, В.М. Нечипоренко ; під ред. В.Р. Ільченко. – Полтава : 
Довкілля-К, 2011. – 412 с.  

2. Гуз К.Ж. Фізика : підруч. [для учнів 11 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К.Ж. Гуз, О.Г. 
Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 144 с. 

3. Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі : метод. 
посіб. для вчителів (рівень стандарту) / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, Л.М. 
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Рибалко, В.С. Коваленко, Т.В. Сігіда, А.Х. Ляшенко, В.М. Нечипоренко. – Полтава : 
Довкілля-К, 2011. – 388 с. 

4. Ільченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / 
В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 3-8.   

5. Гуз К.Ж. Підручник як складова дослідницького навчального середовища / К.Ж. 
Гуз // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 38-41. 

6. Ільченко В.Р. Про результати експериментальної перевірки моделей вивчення 
природознавства у профільній школі / В.Р. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти: 
Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України, 7 квітня 2011 р. 
— К.: Пед. думка, 2011. – С. 156-157. 

7. Гуз К.Ж. Ефективність теоретико-методичних засад інтегрованого вивчення 
природознавства у профільній школі / К.Ж. Гуз // Зміст і технології шкільної освіти: 
Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України, 7 квітня 2011 р. – 
К.: Пед. думка, 2011. – С. 158-159.  

Експериментальна робота 
За звітний період завершено експериментальну перевірку навчально-методичного 

забезпечення інтегрованого навчання у профільній школі, здійснено якісний та кількісний 
аналіз результатів експериментальної перевірки. 

Рівень експерименту – регіональний. 

Тема експерименту: Перевірити ефективність розроблених теоретико-методичних 
засад інтегрованого навчання природознавства у профільній школі (рівень стандарту). 

Термін проведення експерименту – 2009-2011 рр. 

Експериментально перевіряли: підручник  «Природознавство-10», методичний 
посібник «Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі» та 
предметно-інтегративну систему вивчення предметів природничого циклу.  

Інновації, що відпрацьовувалися в ході експериментальної діяльності: 

1) підручник «Природознавство-10», втілення в ньому модульно-залікової системи 
вивчення природознавства; 

2) предметно-інтегративна система вивчення змісту освітньої галузі 
«Природознавство» учнями 10 класу (рівень стандарту);  

3) методичний посібник для вчителів «Концепції та методичні моделі 
природознавства у профільній школі (рівень стандарту)». 

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: 

Кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи довів 
ефективність 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, 
ефективності психолого-педагогічних основ, методичних моделей цілісної 
природничонаукової освіти, доведена доцільність навчального середовища цілісної 
природничонаукової освіти, моделі кабінету природознавства, екологічної стежки, 
розроблених екранних посібників для кабінету природознавства (5-11 кл.). 

До експерименту були залучені слухачі курсів післядипломної освіти ПОІППО, 
вчителі природничих предметів (хімії, фізики, біології) та учні 10 класів 
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експериментальних шкіл: Дніпровської ЗОШ Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської обл. (директор Ляшенко А.Х.), Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 
(директор Дудко Л.М.), Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 (директор Дзюбкін Г.Г.), 
Полтавського НВК № 16 (директор В.І. Явтушенко). 

Упровадження і використання результатів наукових досліджень у практиці 
Упродовж звітного 2011 року здійснено впровадження результатів науково-

дослідної роботи, отриманих у 2009-2011 рр., зокрема за видами продукції:  

наукової – 1 – предметно-інтегративна та модульно-залікова системи вивчення 
предметів природничого циклу у профільній школі; 

навчальної – 2: 

1) підручник «Природознавство-10»; 

2) методичний посібник для вчителів «Концепції та методичні моделі 
природознавства у профільній школі (рівень стандарту)».  

рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та 
методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища 
загальноосвітньої школи та ВНЗ» (Полтава, 14 квітня 2011 р.).  

Кількість об’єктів упровадження результатів НДР – 5, з них 4 навчальних заклади 
(ЗОШ І-ІІІ ст.) і 1 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського. 

Результати наукових досліджень доповідалися співробітниками НМЦ на на 3 
Міжнародних науково-практичних конференціях, Всеукраїнській науково-практичній 
конференції, Всеукраїнських педагогічних читаннях, Всеукраїнському науково-практичному 
семінарі, обласних та районних семінарах методистів і вчителів експериментальних шкіл 
(ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 24, 26, 16 м. Полтави, Дніпровській ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньодніпровського р-
ону Дніпропетровської обл.), серпневих нарадах учителів Полтавської області, курсах 
перепідготовки учителів, обговорювалися з учителями біології, хімії, фізики, природознавства 
на курсах підвищення кваліфікації при Полтавському ОІППО імені М.В. Остроградського. 

2. 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.  

3. ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 
1. Проведена Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 

методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища 
загальноосвітньої школи та ВНЗ» (14 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 ПОІППО. 
5. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (м. Київ, 

Інститут педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р.). 
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2.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, 
здобувачів  

№
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до
сл
ід
ж
ен
ь 

ви
кл
ад
ач
ів

, а
сп
ір
ан
ті
в,

 зд
об
ув
ач
ів

 

П
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ве
рш

ит
и 
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1. 

К
Ф
ІЕ
О

 З
аг
ал
ьн
а 
пр
об
ле
ма

 к
аф
ед
ри

 

К
Ф
ІЕ
О

-1
 

Філософія і 
економіка освіти 
в європейському 
контексті: моделі 
взаємозв’язку 
наукових 
досліджень і 
освітньої 
практик 

– 

Кл
еп
ко

 С
.Ф

., 
д.

 ф
іл
ос
оф

. н
., 
до
ц.

,  
за
в.

 К
Ф
іЕ
О

, п
ро
ре
кт
ор

 з 
на
ук

. 
ро
бо
ти

 

П
ла
но
ва

 те
ма

 

20
11

- 
20

16
 

У контексті встановлення 
взаємозв’язку наукових 
досліджень та освітніх практик 
визначено інструментарій 
обрахування прогресивних змін 
в освіті.  
Висвітлено філософські аспекти  
освіти та моделювання 
компетентності в 
європейському контексті. 
Узагальнено  питання щодо 
впровадження наукових 
досліджень працівників 
ПОІППО у практику ЗНЗ.   

2. 

КФ
ІЕ
О

 

КФ
ІЕ
О

-1
1 

Формування 
лідерської 
компетентності 
для життя в 
інноваційному 
суспільстві 

Кл
еп
ко

 С
. Ф

., 
д.

 ф
іл
ос
оф

. н
., 
до
ц.

, з
ав

. К
Ф
іЕ
О

,  
пр
ор
ек
то
р 
з н
ау
ко
во
ї р
об
от
и 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

 

20
10

-2
01

2 

Розкрито потенціал сучасних 
рефлексивних форм 
репрезентації знань. 
Проаналізовано освітні моделі 
та парадигми освіти. Висвітлено 
філософські аспекти  освіти та 
моделювання компетентності в 
європейському контексті. 
Здійснено аналіз  поняття 
«інновація» та ключових понять 
освітньої інноватики в контексті 
дослідження лідерської 
компетентності. Визначено 
інструментарій обрахування 
прогресивних змін в освіті та 
діапазон інноваційних освітніх 
технологій.  
Підготовлено 7 публікацій у 
ВАК виданнях.  
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3. 

КФ
ІЕ
О

 

КФ
ІЕ
О

-1
2 

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

Си
ро
те
нк
о 
Г.
О

. в
.о

. д
оц

. 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

 

20
10

-2
01

1 

Розроблено рекомендації 
щодо планування розвитку 
школи, на основі яких  школи 
області уклали плани 
розвитку своїх закладів, 
досвід презентовано на  
обласному семінарі 
директорів інноваційних 
навчальних закладів та на ІІІ 
Національній  виставці-
презентації «Інноватика в 
сучасній освіті». За 
результатами дослідження 
здійснено 5 публікацій 
обсягом 10,65 у.д.а. 

4. 

КФ
ІЕ
О

 

КФ
ІЕ
О

-1
3 

Філософсько-
методологічні 
засади 
формування 
політичної освіти 
в Україні 
 

Ш
ей
ко

 С
. В

., 
ка
нд

. ф
іл
ос
оф

. 
н.

, п
ро
ф.

 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

 

20
10

-2
01

3 

На основі опрацювання 
наукових джерел стосовно 
об’єкта дослідження політичної 
освіти в Україні підготовлено 
перший розділ дисертаційного 
дослідження на здобуття 
ступеня д.філос.н. За 
результатами проведеної 
роботи здійснено 10 
публікацій загальним обсягом 
23,6  у.д.а.  

5. 

КФ
ІЕ
О

 

КФ
ІЕ
О

-1
6 

Моделі 
взаємозв’язку 
наукових 
досліджень і 
освітньої 
практики  

Бо
нд
ар

 Т
. О

., 
к.
фі
ло
с.
н.

, в
.о

. д
оц

. 

– 

П
ла
но
ва

  т
ем
а 

 

20
10

-2
01

1 

Визначено напрямки наукових 
досліджень педагогічної 
спадщини А.С.Макаренка у 
сучасному німецькому 
макаренкознавстві (на прикладі 
діяльності німецького 
дослідника, керівника 
лабораторії Марбурзького 
університету "Макаренко 
реферат", віце-президента 
Міжнародної Макаренківської 
асоціації Г.Хіліга). За 
результатами дослідження 
здійснено  публікацію 
обсягом 0,5 у.д.а. у ВАК 
виданні.  
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6. 
КФ

ІЕ
О

 

КФ
ІЕ
О

-1
7 

Розвиток 
комунікативних 
практик у 
сучасному 
освітньому 
просторі 

Ли
тв
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ю
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Л.
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., 
к.
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. н
., 
в.

 о
. д
оц
ен
т 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

 

20
11

-2
01

3 

Визначено основні проблеми в 
налагодженні ефективних 
комунікацій у сучасній школі 
та особливості 
паралінгвістичних комунікацій 
у процесі міжкультурної 
взаємодії, визначено рівень 
готовності педагогів ЗОШ № 11 
м. Полтави до 
налагодження ефективної 
комунікації зі школярами, 
сформульовано завдання щодо  
формування комунікативної 
культури учнів; розкрито 
напрямки  досліджень д. пед. н., 
проф., чл.-кор. НАПН України 
А. М. Бойко щодо організації 
комунікативної взаємодії 
вчителя та учня. 

7. 

КП
М

 

КП
М

-1
 

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

ли
к 
Н

. І
., 
к.
пе
д.
на
ук

, 
до
це
нт

, з
ав
ід
ув
ач

 К
П
М

 

Гр
ин
ьо
ва

 М
.В

., 
пр
оф
ес
ор

, 
д.
пе
д.
н.

, д
ек
ан

 
пр
ир
од
ни
чо
го

 ф
ак
ул
ьт
ет
у 

– 

20
08

–2
01

2 

 Досліджено теоретико-
методологічні підходи до 
системи підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників,  розкрито їх роль у 
модернізації чинної системи 
освіти в регіонах України. 
Визначено шляхи розвитку 
інноваційного потенціалу 
педагогічних працівників 
Полтавського регіону. 

8. 

КП
М

 

КП
М

-2
 

Розвиток 
навичок  
цілепокладання у 
процесі 
розв’язання 
складних 
педагогічних 
ситуацій 

Н
ов
ак

 О
. О

., 
в.о

. д
оц
ен
та

 
КП

М
 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

, я
ка

 
ви
ко
ну
ва
ла
сь

 в
 м
еж
ах

 
ро
бо
чо
го

 ч
ас
у 

20
11

-2
01

2 

Створено та апробовано два 
навчальні кейси для керівних 
кадрів та вчителів.  
Встановлено, що технологія 
групової роботи «Аналіз 
ситуації» розвиває здатність 
педагогічних працівників 
знаходити найбільш оптимальні 
шляхи розв’язання складних 
педагогічних ситуацій 

9. 

КП
М

 

КП
М

-3
 

Психологія 
багатовимірної 
особистості: 
теорія і практика 

М
ор
гу
н 
В.

 Ф
., 
к.

 п
си
хо
л.
н.

, п
ро
фе
со
р 

КП
М

 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

, я
ка

 в
ик
он
ув
ал
ас
ь в

 
ме
ж
ах

 р
об
оч
ог
о 
ча
су

 

 

Удосконалено опитувальник 
реального, бажаного і 
фантастичного бюджетів часу 
(для психодіагностики і корекції 
стилю життя людини);  
методику багатовимірного 
аналізу досягнень оптанта  
(вибір справи життя); 
опитувальник мотивації 
кохання (вибір супутника 
життя). Перевірка цих методик 
на валідність показала, що вона 
коливається у діапазоні 0,6-0,8 і 
може застосовувати вчителями 
для обстеження учнів. 
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10. 

КП
М

 

КП
М

-4
 

Формування і 
розвиток 
інтересу учнів до 
навчання 
засобом його 
розвитку в 
учителів 
загальноосвітньо
ї школи. 

Ку
рм
иш

ев
а Н

. І
., 
к.
пе
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н.

, 
в.

 о
. д
оц
ен
та

 К
П
М
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 те
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чо
го

 ч
ас
у 

20
11

-2
01

2 

Визначено напрями та умови 
розвитку професійного інтересу 
в учителів; виокремлено 
методологічні та практичні 
засади інноваційної діяльності 
педагога; визначено шляхи 
досягнення успіху учителя; 
окреслено особливості 
інтегральної компетентності 
директора загальноосвітнього 
навчального закладу 

11. 

КП
М

 

КП
М

-5
 

Комунікативні 
компетенції в 
структурі 
емоційного 
інтелекту 
педагога 

Ка
лю

ж
на

 Ю
. І

., 
к.
пс
их
ол

.н
ау
к.

 д
оц
ен
т 

КП
М

 

– 

П
ла
но
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 те
ма

, я
ка

 
ви
ко
ну
ва
ла
сь

 в
 м
еж
ах

 
ро
бо
чо
го

 ч
ас
у 

20
11

 

Здійснено аналіз 
комунікативних компетенція, їх 
змісту та ролі у структурі 
емоційного інтелекту. Підібрано 
методи дослідження різних 
аспектів комунікативних 
компетенцій та особливостей їх 
реалізації у практичній 
діяльності педагога.  

12. 

КП
М

 

КП
М

-6
 Проектування 

системи 
інтенсивного 
навчання 

Ст
ре
ль
ни
к

ов
 В

. Ю
., 

д.
 п
ед

. 

– 

П
ла
но
ва

 
те
ма

, я
ка

 
ви
ко
ну
ва
ла

сь
 в

 м
еж
ах

 

20
11

-2
01

2 Теоретично обґрунтовано 
засади проектування системи 
інтенсивного навчання для 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації.  

13. 

КП
М

 

КП
М

-7
 

Вплив 
навчального 
середовища на 
формування 
цілісності знань 
учнів профільної 
школи при 
вивченні 
предметів 
природничого 
курсу 

Іл
ьч
ен
ко

 О
. Г

., 
к.
пе
д.
н.

, 
до
це
нт

 К
П
М

 

– 

П
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 те
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, я
ка

 
ви
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ну
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ро
бо
чо
го

 ч
ас
у 

20
10

-2
01

2 

Доведено вплив навчального 
середовища на здоров’я та рівні 
цілісності і розуміння нами 
знань  

14. 

КП
М

 

КП
М

-8
 

Організація 
середовища 
дистанційного 
навчання в 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах Га

рі
че
ва

 Н
. О

., 
ме
то
ди
ст

, в
. о

. 
до
це
нт
а К

П
М

 

– 

П
ла
но
ва

 те
ма

, я
ка

 
ви
ко
ну
ва
ла
сь

 в 
ме
жа
х 
ро
бо
чо
го

 ч
ас
у 

20
10

-2
01

2 
 

Визначено сучасні дистанційні 
технології навчання, проведено 
аналіз моделей дистанційної 
освіти, опрацьовано надбання 
А. В. Хуторського, В. Н. 
Солдаткіна, Є. С. Полота. 

15. 

К
М
О

 

22
01

35
0 

 К
М
О

- 2
 Менеджмент 

розвитку 
громадсько 
активних шкіл 

Га
вр
иш

 Р
.Л

., 
к.
іс
т.
н.

, д
оц
ен
т 

– 

П
ла
но
ва

 т
ем
а 

20
10

-2
01

1 

Підготовлено з статті. 
Результати дослідження 
обговорювалися на обласному 
семінарі «ГАШ як 
інноваційна модель 
освітнього закладу». 
Розроблена і читається лекція 
«ГАШ як інноваційна модель 
освітнього закладу». 



 
44 

 

16. 
К
М
О

 

22
01

35
0 
К
М
О

- 3
 

Компетентнісний 
підхід у 
моделюванні 
освітнього 
середовища 
початкової 
школи 

В
од
ол
аз
сь
ка

 Т
.В

., 
в.
о.

 д
оц
ен
та
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Підготовлено 5 статей, 
опубліковано 3. Результати 
дослідження обговорювалися 
на Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Теоретичні та методичні 
основи організації 
здоровязбережувального 
навчального середовища 
загальноосвітньої школи та 
ВНЗ». Розроблена і читається 
лекція «Вимоги менеджменту 
до шкільного освітнього 
середовища» 
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Опубліковано 6 статей, з них 
2 - у фахових виданнях, 
апробація результатів 
дисертаційного дослідження 
на шести науково-практичних 
конференціях різних рівнів  
 
 
 
Підготовлено лекцію на тему: 
“Технології написання 
проектів для громади і 
фандрейзінгу в діяльності 
закладу освіти” та статтю у 
Часопис “Освіта 
Полтавщини” 
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Результати обговорення на 
засіданнях кафедри 
менеджменту освіти № 7 від 
21.06.11, № 11 від 03.11.11, на 
4 науково-практичних 
конференціях, 3 семінарах 
різного рівня, 1 круглому 
столі; підготовлено та видано 
5 публікацій, у т.ч. 3-х 
фахових виданнях; проведена 
відкрита лекція. 
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Розроблено моделі сучасних 
компетентностей педагогічних 
працівників, Видано Наукові 
записки ПОІППО Випуск 1., 
підготовлено до видання 
Випуск 2.  
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Розроблено модель сучасних 
компетентностей вчителя 
загальноосвітньої школи 

22. 

КМ
ЗО

 

КМ
ЗО

-2
 1

3.
00

.0
4 

 те
ор
ія

 і 
ме
то
ди
ка

 п
ро
фе
сі
йн
ої

 
ос
ві
ти

Підготовка 
майбутніх 
учителів до 
проведення 
експериментальни
х досліджень з 
галузі 
природознавства 

Ко
ря
гін

а Н
.В

., с
та
рш

ий
 

ви
кл
ад
ач

 

Гр
ин
ьо
ва

 М
.В

., 
д.
п.
н.

, 
пр
оф
ес
ор

, д
ек
ан

 
пр
ир
од
ни
чо
го

 ф
ак
ул
ьт
ет
у 

 

До
сл
ід
ж
ен
ня

 н
а з
до
бу
тт
я 

ст
уп
ен
я к

.п
.н

. 

20
08

-2
01

2 

Обґрунтовано розроблену 
модель формування готовності 
учителя до експериментальних 
досліджень, розроблено 
програму курсу 
«Експериментальні 
дослідження з 
природознавства», 
4 публікації, підготовлено 
навчально-методичний 
посібник. 
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Розроблено модель сучасних 
компетентностей учителя 
словесності 
1 публікація 
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Розроблено методологічні 
основи формування цілісності 
знань про природу в основній 
та старшій школі,  
3 публікації 
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експериментально перевірено 
критерії і рівні цілісності знань 
про природу учнів 10 класу.,  
2 публікації 
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Охарактеризовано науково-
методичні аспекти 
педагогічної технології 
біоадекватного навчання 
літератури в системі 
компетентнісно орієнтованої 
освіти. 1 публікація 
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Розроблено компонент 
«літературне краєзнавство» у 
моделі компетентностей 
вчителя. 
Розроблено програма  з 
літературного краєзнавства, 
1 розділ монографії, 
5 публікацій,  
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Розроблено модель 
професійних компетентностей 
учителя історії, 
1 публікація 
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Підготовлено 2 публікації у 
ВАК виданнях; 
взято участь у 2 Міжнародних 
конференціях (підготовлено 
тези) 
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Підготовлено 2 публікації, 
завершено навчання в 
аспірантурі,  підготовлено текст 
роботи до передзахисту 
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Узагальнення даних Тимошенко М.І., лаборант  

кафедри філософії і економіки освіти 
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2.4 Інноваційно-експериментальна робота ПОІППО (Сиротенко Г.О.)  

2.4.1. Координація експериментальної діяльності в області 
(Іщенко Л.М.) 

У 2011 році в системі загальної середньої освіти області діяло 35 
експериментально-дослідних майданчиків. Спостерігається позитивна динаміка залучення 
загальноосвітніх навчальних закладів до експериментальної діяльності  Всеукраїнського 
рівня – від 7 ЗНЗ у 2008 році до 15 ЗНЗ у 2011 році та регіонального – відповідно 18 та 22. 

Протягом 2011 року відбулась  активізація впровадження педагогічних 
експериментів в ЗНЗ. Здійснено експертизу, погоджено і затверджено 1 програми 
експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня «Упровадження медіаосвіти в 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України» (науковий 
координатор завідуюча Центром практичної психології і соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
Муліка К. М.) та 1 – регіонального рівня «Формування демографічних понять  
старшокласників у процесі навчання економічної і соціальної географії» (науковий 
керівник Федій О.А., старший викладач, кафедри географії та краєзнавства Полтавського 
державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка). Подано заявки від 3 шкіл 
області на участь у проекті «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного 
розвитку особистості» (науковий керівник Журавльова Л.А.) 

Роз’яснення техніки інноваційної та експериментальної діяльності педагогічним 
працівникам, задіяним в експериментальну діяльність здійснено під час семінарів, 
тренінгів з теми «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід» (Муліка 
К.М), круглого столу «Навчально-методичне забезпечення викладання географії» 
(Шкоденко Л.А.) 

Найуспішніші експерименти і результати їх роботи у 2011 році:  

1. «Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в 
інноваційному суспільстві»: створено моделі підготовки компетентного випускника, здійснено 
трансформацію навчально-дослідницького середовища ліцею;  розроблено структурно-
змістову модель формування лідерської компетентності учня та вчителя; підготовлено 
сценарії міні-модулів уроків для формування лідерської компетентності, цільові 
комплексні програми розвитку лідерства («Виховуємо лідера» (програма виховної роботи 
в ліцеї), «Формування лідера в навчальному середовищі «1 учень – 1 комп’ютер»). 

Проведено обласний науково-практичний семінар «Формування лідерських 
компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент і практика», на якому 
представлено здобутки дослідно-експериментальної роботи ліцею, вивчено та 
актуалізовано досвід учителів-лідерів Полтавщини з формування лідерської 
компетентності учнів, який впроваджується у шкільній практиці.   

2. «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»: проведено  успішне дослідження спеціальних освітніх умов та їх 
позитивний вплив на якісне засвоєння програмового матеріалу з дітьми, що мають 
патологію зору. 

3. "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу" на основі діагностично-проектувальних 
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комп'ютерних комплексів "Універсал" та "Персонал"  створено сприятливі умови для 
проектування особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу, для подальшого 
розвитку інноваційного процесу. 

4. «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів» підвищено рівень згуртованості учнів у класних 
колективах,  в середньому на 43 % , знижено рівень ізоляції учнів у класних колективах у 
середньому на 68 %,  тривожності в середньому на 38 %; імпульсивності на 27 %; 
схильності до нечесної поведінки – на 39 %; агресивності - на 25 % . 

5. «Впровадження здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес 
загальноосвітнього навчального закладу як умова формування культури здоров’я учнів”: 
розроблено і апробовано тренінгові курси для старшокласників із проблем формування 
культури здоров’я учнів. Через запровадження щоденників навчальних досягнень та 
зміцнення здоров’я учня,  відстеження їхнього стану здоров’я із 26 дітей із особливими 
потребами 9 перейшли на навчання у класи загальноосвітнього рівня. 

Дослідно-експериментальна та інноваційна робота на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів Полтавської області 

 
№ 
п/п 

Тема дослідження Майданчик 
дослідження 

(адреса) 

До
ку
ме
нт

, я
ки
м 

за
тв
ер
дж
ен
о 

ек
сп
ер
им
ен
т 

Наукові 
керівники, 

консультанти 

Те
рм
ін

 п
ро
ве

 
де
нн
я 

Стислий зміст 
 

Всеукраїнський рівень 

1 Впровадження 
здоров’язбережних 
технологій у 
навчально-виховний 
процес 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
як умова формування 
культури здоров’я 
учнів на базі 
загальноосвітньої 
школи №12 м. 
Кременчука 
Полтавської області 

Кременчуцька ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 12 

Н
ак
аз

 М
О
Н

  У
кр
аїн

и 
ві
д 

 2
2.

09
.2

00
9 

№
 8

86
 

Рибалка О.Я., 
кандидат 
педагогічних 
наук, доцент 
кафедри екології 
та охорони 
довкілля 
Полтавського 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
В.Г.Короленка 

20
09

 - 
20

14
 

Розробка структурно-
змістової моделі 
формування культури 
здоров’я учнів ЗНЗ, 
програм з проблеми 
формування культури 
здоров’я на основі 
впровадження 
здоров’язберігаючих 
технологій навчання 
для учнів 1-12 кл. 

2 Проектування 
особистісно-
розвивального змісту 
навчально-виховного 
процесу 
загальноосвітнього 
навчального закладу 

1. Комсомоль
ська гімназія імені 
В.О.Нижниченка  
2. Пирятинсь
кий ліцей 
3. Засульська 
гімназія,   
Лубенського р-ну. 

Н
ак
аз

 М
О
Н

 У
кр
аїн

и 
ві
д 

 0
6.

07
.2

00
7 
р.

 
№

 5
80

 

Киричук В.О. 
к.п.н, доцент 
кафедри 
психології 
ЦІППО АПН 
України 

20
07

– 
20

12
 

Теоретично 
обгрунтувати та 
експериментально 
перевірити 
ефективність 
інноваційної системи 
навчально-виховного 
процесу освітнього 
закладу, створену на 
засадах проектування 
особистісно-
розвивального змісту 
навчально-виховного 
процесу 
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3 Формування 
лідерської 
компетентності для 
життя в інноваційному 
суспільстві 

Кременчуцький 
ліцей №11 
 

Н
ак
аз

 М
О
Н

 У
кр
аїн

и 
ві
д 

22
.0

9.
20

09
р.

 №
88

4 

Клепко С.Ф., 
доктор 
філософських 
наук, завідувач 
кафедри 
філософії і 
економіки освіти 
ПОІППО  

20
09

-2
01

4 

Розробити зміст і 
методики навчання 
лідерству та 
формування 
лідерської 
компетентності, 
спрямованої на 
активну діяльність із 
трансформації 
суспільства в 
інноваційне 
суспільство; 
створити та 
реалізувати 
стратегічні моделі 
лідера-вчителя, 
лідера-учня, лідера-
випускника як 
передумов 
перетворення школи в 
«лідерську 
організацію» 
суспільства та 
місцевої громади. 

4 Науково-методичні 
засади впровадження 
вітчизняної моделі 
медіаосвіти в 
навчально-виховний 
процес 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

1. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 із 
поглибленим 
вивченням 
економіки та права,  
2. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2 і поглибленим 
вивченням 
математики,  
3. Кременчуцький 
колегіум  № 25  
4. Кременчуцька  
ЗОШ  № 16,  
5. Кременчуцький 
ліцей №11,  
6. Тарасівська  ЗОШ  
І-ІІІ ст. 
Гребінківського р-
ну, 
7. ЗОШ №1 ім. 
Панаса Мирного м. 
Миргорода  
8. Велико-
багачанська ЗОШ І-
ІІІ ст.  

Н
ак
аз

 М
О
Н
мо
ло
дь
сп
ор
т У

кр
аїн

и 
ві
д 

27
.0

7.
20

11
 р

. №
88

6 

Найдьонова 
Л.А., заступник 
директора з 
наукової роботи, 
завідуюча 
лабораторією 
психології 
масової 
комунікації та 
медіаосвіти 
Інституту 
соціальної та 
політичної 
психології 
Національної 
академії 
педагогічних 
наук України, 
кандидат 
психологічних 
наук 

20
11

–2
01

6 

Основною метою 
дослідження є 
експериментальна 
перевірка 
результативності 
вітчизняної моделі 
медіаосвіти, 
відповідних 
інноваційних 
технологій у 
навчально-виховному 
процесі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
проектів підготовки 
медіапедагогів та 
медіапсихологів для 
роботи в школі.  
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5 Науковий психолого-
педагогічний проект 
"Вибір успішної 
професії" 

Комсомольська 
гімназія імені В. О. 
Нижниченка  

Н
ак
аз

 М
О
Н
мо
ло
дь
сп
ор
т У

кр
аїн

и 
ві
д 

1.
06

.2
01

1 
№

 5
05

 

Побірченко Н. 
А., доктор 
психологічних 
наук, професор, 
завідувачка 
відділу 
профорієнтації і 
психології 
професійного 
розвитку 
Інституту 
педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих 
Академії 
педагогічних 
наук України 

20
08

-2
01

4 

Впровадити в 
навчально-виховний 
процес 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
інноваційної 
технології розвитку 
здатності учнівської 
молоді до вибору 
успішної професії, 
планування кар’єри та 
формування 
соціально значущих 
життєвих 
компетентностей 
відповідно до вимог 
сучасного ринку праці 

Регіональний рівень 

6 Методика формування 
економічних знань в 
учнів 9-10-х класів у 
процесі навчання 
географії 

1. Полтавська 
гімназія № 17  
2. ЗОШ  № 27 м.
Полтави  
3. Загальноосвітня 
школа I-III ст., № 
37 м. Полтави  
4. Гадяцька гімназія  
5. Комсомольський 
НВК ім. Л.І. 
Бугаєвської 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№5 -- Ліцей»  
6. Комсомольська 
гімназія імені 
В.О.Нижниченка   
7. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2 з поглибленим 
вивченням 
математики   

Н
ак
аз

 Г
У
О
Н

 ві
д 

27
.0

3.
09

 №
 2

11
 

Шуканова А.А., 
старший 
викладач 
кафедри 
географії та 
краєзнавства 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
В.Г.Короленка 

20
09

 - 
20

11
 

Експериментально 
перевірити методику 
формування 
економічних знань 
учнів 9-10-х класів у 
процесі навчання 
географії. Визначити 
оптимальні умови 
формування 
економічних та 
цілісних суспільно-
географічних знань.  
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7 Методична система 
формування 
компетентності учнів з 
фізичної географії 

1. Комсомольський 
НВК імені Л.І. 
Бугаєвської «ЗО І-
ІІІ ст., № 5 – Ліцей»  
2. Комсомольська 
гімназія імені В.О. 
Нижниченка   
3. Комсомольська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст., № 2 з 
поглибленим 
вивченням 
математики  
4. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ст., № 1 з 
поглибленим 
вивченням 
економіки та права, 
5. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ст., № 6   
6. Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ст., № 4 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
7. Дмитрівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  
8. Миргородська 
гімназія імені Т. 
Г.Шевченка 
9. Сонячна ЗОШ І-
ІІІ ст., 
Миргородський р-н, 
10. Кошманівська 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
Миргородський р-н. 

Н
ак
аз

 Г
У
О
Н

 ві
д 

05
.1

1.
09

 №
 8

57
 

Булава Л.М. 
кандидат 
географічних 
наук, доцент 
кафедри 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені  В.Г. 
Короленка 

20
09

-2
01

2 

Експериментально 
перевірити 
запропоновану 
авором систему 
формування 
компетентності учнів 
з фізичної географії. 
Дослідити оптимальні 
умови для розвитку 
критичного та 
творчого мислення, 
навичок 
продуктивного 
навчання.  

8 Формування 
графічних навичок 
письма у зошиті в 
одну лінію 

Карлівська гімназія 
імені Ніни 
Герасименко 
 

Н
ак
аз

 Г
У
О
Н

 ві
д 

05
.1

1.
09

 №
 8

58
 п
ро

 п
ро
ве
де
нн
я 

ек
сп
ер
им
ен
та
ль
но
ї д
іял
ьн
ос
ті 

«Ф
ор
му
ва
нн
я г
ра
фі
чн
их

 
на
ви
чо
к п

ис
ьм
а у

 зо
ш
ит
і в

 о
дн
у 
лі
ні
ю

» 

Демиденко Т. 
П., кандидат 
історичних  
наук,  доцент 
кафедри Історії 
України 
Полтавського 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
В.Г.Короленка 

20
10

 -2
01

3 

Формування усного й 
писемного мовлення, 
засвоєння правопису 
слів, передбачених 
програмою для 
запам’ятовування, 
формування дрібних 
м’язів, координації 
рухів; точності 
окоміру. Підготовка 
посібників, 
методичних 
рекомендацій, які 
будуть складати 
цілісну психолого-
педагогічну систему 
формування 
графічних навичок 
письма у зошиті в 
одну лінію.   
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9 Інтенсифікація 
викладання 
програмового 
матеріалу та 
синхронізація зі 
змістом програм 
загальноосвітніх шкіл 
в спеціальній школі ІІ 
–ІІІ ступенів 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 

Полтавська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа №40   

Н
ак
аз

 П
ол
та
вс
ьк
ог
о 
ГУ

О
Н

 №
 9

25
 ві
д 

02
.1

2.
20

09
 

Шпак В.П., 
доктор 
педагогічних 
наук, доцент 
кафедри 
соціальної та 
корекційної 
педагогіки 
Полтавського 
державного 
педагогічного 
університету 
імені 
 В.Г. Короленка 

20
09

-2
01

3 

1. Експериментально 
перевірити спеціальні 
освітні умови та їх 
позитивний вплив на 
якісне засвоєння 
програмового 
матеріалу  на рівні 
державного 
загальноосвітнього 
стандарту з дітьми, 
що мають патологію 
зору.  
2 Збагатити досвід 
застосування 
здоров’язберігаючих 
педтехнологій та 
раціональне 
поєднання їх з 
навчально-виховним 
процесом. 
3. Сприяти інтеграції 
дітей з особливими 
потребами в 
суспільство шляхом 
розширення спектру 
доступних професій 
за рахунок 
покращення функцій 
зорового аналізатора. 

10 Формування 
демографічних понять  
старшокласників у 
процесі навчання 
економічної і 
соціальної географії 

1. Кочубеївсь
ка ЗОШ І-ІІІ ст. 
Чутівського р-ну  
2. Артемівськ
а ЗОШ І-ІІІ ст.  
3. Гоголівська 
ЗОШ  І-ІІІ ст..
Великобагачанськог
о р-ну 
4. гімназія №
17 м. Полтави  
5. Полтавськи
й НВК № 14 
6. Полтавськ
а ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 27,  
7. Гімназія 
№ 30 м. Полтави,  
8. Гімназія № 
28 м. Полтави 

Н
ак
аз

 П
ол
та
вс
ьк
ог
о 
ГУ

О
Н

 №
 4

08
 ві
д 

18
.1

0.
20

11
 

Федій О.А., 
старший 
викладач, 
кафедри 
географії та 
краєзнавства 
Полтавського 
державного 
педагогічного 
університету 
імені  В.Г. 
Короленка 20

11
 –

 2
01

4 
Розробити та 
перевірити змістовну 
та процесуально-
методичну складові 
формування 
демографічних понять 
учнів 9-х та 10-х 
класів в процесі 
вивчення економічної 
і соціальної  географії.  
 

11 Впровадження 
вальдорфської 
педагогіки у практику 
роботи дошкільних 
навчальних закладів 
Полтавської області 

ДНЗ комбінованого 
типу, ясла-садок № 
59  "Малятко"  
Центр ранньої 
соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів" 
 

Н
ак
аз

 У
О
Н

 ві
д 

24
.0

9.
20

04
 р

. №
 4

41
 Манжелій Н.М., 

зав.кафедрою 
педагогіки 
ПДПУ, 
к.пед.наук 

20
04

-2
01

4 

Адаптувати 
вальдорфську 
педагогічну систему 
до соціальних та 
освітніх реалій 
України, створити 
модель українського 
вальдорфського 
дошкільного закладу 
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2.4.2. Апробація нових підручників (Сиротенко Г.О.) 
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 
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» проведено апробацію 13 підручників 
для 9 класу. В цьому процесі взяли участь 65 вчителів близько 2 400 учнів. 

До Інституту інноваційних технологій і змісту освіти відправлено  інформацію про 
остаточні результати апробації навчальної літератури  (лист від 06.06.2011 р.).  

Підсумки апробації підручників у 2009/2010-2010/2011 навчальних роках було 
підведено на засіданні вченої ради (від 5.07. 2011Протокол № 3). 

Підручник «Українська мова», 9 клас,  автори Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.  
Позитивна характеристика підручника. Завдання та вправи розраховані як на 

засвоєння універсальних знань, так і на реалізацію творчого потенціалу учнів. Для цього у 
підручнику є завдання підвищеної складності, для інтерактивного навчання, міжпредметні 
завдання, для тих, хто працює з комп'ютером, любить мріяти та фантазувати, хто хоче 
навчитися мислити самостійно тощо. 

Дидактичний матеріал підручника сприяє розумінню світогляду українського народу, 
його історії, культури, моральних і духовних цінностей, вчить визначати життєвий вибір 
особистості. Система поданих у підручнику вправ передбачає застосування прийомів 
дослідницької діяльності (мовного експерименту, відкритих, проблемних запитань і завдань, 
проектної діяльності тощо), передбачено залучення школярів до використання різноманітних 
джерел інформації. Система запитань, завдань і вправ відповідає вимогам державних 
стандартів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал підручника наповнений 
цікавим фактажем, характеризується емоційним викладом. Завдання є різноманітними 
(завдання підвищеної складності, для інтерактивного навчання, для тих, хто прагне 
навчитися розуміти красу, для тих, хто товаришує з комп'ютером тощо), для цього у 
підручнику є спеціальні умовні позначення, характерні для в усієї серії підручників цих 
авторів. Тому дев'ятикласники уже легко орієнтуються в них.  
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Зауваження. У підручнику подекуди відсутня логічність у формулюванні завдань для 
учнів, фотографії, якими починається кожен параграф, тематично не пов'язані з матеріалом 
самого параграфа. Тому вони не мають методичної цінності. 

Репродукції картин, плакати, фотографії здебільшого є нечіткими, «розмитими», 
темними, тому неможливо використати на уроці саме ті види завдань, які умовно позначені 
метеликом - «завдання для тих, хто прагне навчитися розуміти красу». 

Варто було б ввести рубрику «Орфографічний практикум» або «Готуємося до 
диктанту», оскільки дев'ятикласники завершують вивчення основ мови і складають ДПА у 
вигляді диктанту.  

Підручник «Українська мова, 9 клас,  автори Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.  
Позитивна характеристика. Матеріал підручника відповідає чинній програмі. 

Враховані вікові особливості учнів. Завдання, вправи розраховані на попередню 
підготовку учнів із суспільно-гуманітарних дисциплін та орієнтацію учнів на зовнішнє 
незалежне оцінювання. Навчальний матеріал підручника подається в науковому стилі 
(мовознавча термінологія), доступному даній віковій категорії школярів. 

Поданий у підручнику матеріал включає тексти, що сприяють формуванню 
національної самосвідомості, української ментальності, вихованню патріотизму, 
моральних переконань, відображає загальнолюдські моральні цінності. До книжки 
ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, 
естетики, екології. Матеріал викладено послідовно, логічно. 

Система питань, завдань, вправ відповідає вимогам державних стандартів загальної 
середньої освіти. Завдання дають можливість реалізувати 4 змістові лінії: мовленнєву, 
мовну, соціокультурну, діяльнісну. 

Зауваження.  Матеріал підручника не завжди оптимально розподілений відповідно 
до норм навчального часу. Ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, 
фотознімки) хоч і використано доцільно, але інколи якість зображення та розміри 
вміщених фото бажають бути кращими. 

Мало завдань різнорівневого ступеня складності. Не завжди вправи вирізняються 
різноманітністю та оригінальністю (великі за розміром, однотипні). Необхідно 
урізноманітнити види завдань, диференціювати їх за різними рівнями складності, 
розширити використання інноваційних педагогічних технологій, добирати тексту вправ, 
які б відповідали запитанням 15-річних підлітків, готували їх до самостійного життя. 

Підручник «Українська мова»,   9 клас,  автори Заболотний В.В., Заболотний  О.В. 

Позитивна характеристика. Підручник в основному дістав позитивні відгуки його 
побудовано за принципом наступності, логічної послідовності, в органічному поєднанні з 
попередніми навчальними виданнями курсу. Матеріали викладено відповідно до 
загальноосвітньої підготовки та життєвого досвіду учнів. 

 Вчителі-апробатори відзначають високу якість естетичного оформлення. 
Збалансованість кольорової гами сприяє розвитку естетичних смаків. Співпраця авторів 
підручника й видавців дала високий результат:  при публікації дотримано гігієнічних і 
поліграфічних вимог, доречно вибрано формат посібника та шрифт надрукованих 
матеріалів, підручник має оптимальну вагу. 

Зауваження та пропозиції. До уроку 11 розвитку мовлення «Оповідання на 
самостійно обрану тему» варто додати сюжетно-композиційні частини оповідання для 
розрізнення творів цього жанру та розповіді. Розробити завдання різних рівнів для 
тематичного контролю знань, умінь і навичок. 
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У назвах ділових паперів («Заява», «Автобіографія») писати велику літеру лише 
першу. Звернути увагу на стилістично правильне використання  в правилах та завданнях 
у-в. 

Підручник  «Українська мова»,   9 клас, автори  Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. 

 Позитивна характеристика. Підручник відповідає Державному стандарту 
загальноосвітньої середньої школи, упорядкований у відповідності з навчальною 
програмою. Зміст підручника дає можливість опанування учнем програмового матеріалу в 
результаті навчальної діяльності як під керівництвом учителя, так і самостійно. 

Підручник є логічним продовженням підручників 5-8 класів цих же авторів, книга 
відповідає вимогам про якісний шкільний підручник. 

Особливо відзначається дизайн підручника, виконаний на високому рівні. Текст, 
ілюстрації якісно та естетично оформлені. Дотримані гігієнічні вимоги: достатній розмір 
шрифта, який чітко сприймається зором дитини, невелика вага підручника, зручний 
формат. 

У підручнику наявні такі структурні елементи як вступ, матеріал для повторення 
вивченого в попередніх класах, наочні схеми, таблиці, що ілюструють змістово-логічні, 
структурно-функціональні зв'язки фрагментів навчального матеріалу. Матеріал підручника 
дає можливість учням докладно ознайомитися із прямою та непрямою мовою, різними 
видами складних речень, складним синтаксичним цілим. 

Зауваження.  Із цим підручником самостійно можуть працювати лише ті учні, які 
мають високий і достатній рівень знань.  

Система вправ, підібраних авторами, досить складна, вимагає міцних і ґрунтовних 
знань, вміння аналізувати, складати висловлювання, творчо мислити; подаються завдання 
на повторення, вправи творчого характеру.  

Дуже часто вправи мають великий об'єм тексту і завдань, що змушує учнів 
напружено працювати цілий урок. Не завадило б увести до системи завдань у підручнику 
рубрику «Це цікаво», що б дало можливість учням відпочити від напруженої роботи на 
уроці. 

Було б доречним, якби у кінці підручника у вигляді опорних таблиць було вміщено 
основні правила орфографії та пунктуації, вивчені у молодших класах, уроки розвитку 
мовлення були об'єднані в окремий розділ, а не розкидані між навчальним матеріалом.  

Це б дало можливість учителям більш вільно підходити до календарного 
планування цих уроків.  

Було б доречним, якби в підручнику крім короткого тлумачного словника, було б 
представлено орфографічний словник, словник антонімів та синонімів, фразеологічний 
словник. 

Підручник  «Зарубіжна література»,  9клас, автор  Ю. І.Ковбасенко 
Книга  автора відзначається позитивно. В ній заслуговують на особливу увагу 

розділи «Ідейно-естетичне тло епохи».  

У доступній формі автор знайомить дев’ятикласників з особливостями мистецтва 
тієї чи іншої доби, найвидатнішими представниками, провідними рисами; автор наводить 
приклади творів письменників певного літературно-мистецького періоду, що дає змогу 
учням розкрити багатозначність літературних понять, розширити їх коло й показати 
змінність у літературному процесі, своєрідність виявлення у творах різних епох, напрямів. 
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Літературні епохи подані не просто в хронологічній послідовності (Бароко – 
класицизм - Просвітництва – романтизм – реалізм), а з опорою на засвоєні учнями 
відомості щодо попередніх періодів. 

Методична сторона підручника логічна, продумана, виважена, розлога. 

Система запитань, завдань не просто відповідає вимогам програм, а спрямована на 
літературний розвиток школярів. 

Завдання та запитання у підручнику різноманітні (репродуктивні, пошукові, 
проблемні). Мають різні рівні складності, щоб учитель міг здійснювати диференційований 
підхід до учнів.  

Окремі запитання базуються на повторенні. Автор пропонує порівняти, зіставити, 
узагальнити. Пропонуються цікаві теми для творів або творів-мініатюр за вивченими 
художніми текстами. 

Коротке зауваження висловлене апробаторами. Необхідно більше уваги приділити 
образам Євгенія Онєгіна, Володимира Ленського, Тетяни та Ольги, дібравши більше цитат 
для їх характеристики. 

Підручник «Зарубіжна література» для  9 класу,  автор Назарець В.М. 
Позитивна характеристика. Підручник відповідає сучасним вимогам, його зміст і 

науково-методичний інструментарій сприяють осмисленню учнями отриманої інформації, 
трактуванню та застосовуванню її в конкретних умовах; водночас навчає думати, розуміти 
суть речей, вміти висловити особисту думку. 

 Позитивним є можливість повноцінного вивчення творів світової класики мовою 
оригіналу, яку учні вивчають і знають (російська, англійська), а отже, створення 
сприятливих умов для самореалізації й мовного самовияву кожного учня, формування 
полікультурної особистості. 

Матеріал викладений послідовно:   оглядовий розділ –персональний підрозділ – 
конкретна літературна епоха – життєвий шлях – творчість письменника – твір. 

Разом із тим, апробатори відзначили такі зауваження та пропозиції:  мало 
ілюстрацій (фото, малюнків тощо). Біографія О.Пушкіна – менше сторінки (с. 248).  Мало 
інформації про І. Мазепу як культурного діяча. Деякі твори не  подаються в кількох 
перекладах, що  не дає  найбільш повного уявлення про текст оригіналу ( О. Пушкін). Не 
подано "Інтернет-ресурсів" та переліку літератури для самостійного опрацювання ( 
додаткового читання). Мало запитань дискусійного характеру. 

Зарубіжна література, 9 клас, автори О.М.Ніколенко, І.Л.Столій 

Позитивна характеристика. Вчителі, які апробували підручник відмітили, що це  
книга, за якою хочеться навчатись і навчати. Вона створена майстерно і з любов'ю. 
Відповідає вимогам до навчальної книги.  

Поряд із тим, апробатори зауважують, що подаючи загальну характеристику 
теоретико-літературних понять та явищ, знання яких вимагає діюча програма, автори не 
дають їх виокремлені визначення як у статтях навчальної книги, так і в словнику термінів 
і понять у кінці підручника.  

Так, відсутнє чітке визначення понять «філософська повість», «байронічний 
герой», «соціально-психологічний роман», «морально-психологічний роман». Авторам 
варто врахувати це в наступних виданнях. 
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Частина кольорових ілюстрацій на сторінках видання надрукована неякісно, що 
заважає вчителю належним чином використати їх на уроці. 

Зарубіжна література, 9 клас, автори Півнюк Н.О., Гребницька Н.М. 
Позитивні сторони. Підручник має гарне зовнішнє оформлення, оснащений 

різноплановим ілюстративним матеріалом класичного живопису,  графіки, роботами 
сучасних митців, які репрезентують різноманітні напрями і стилі.  

Біографічні сторінки доповнюються репродукціями портретів письменників. Це дає 
можливість учителеві порівняти роботи, зосередившись як на зовнішності письменника, 
так і на творчій манері художника, його баченні того чи іншого митця слова. 

У змісті підручника дотримано вимоги Державного стандарту загальної середньої 
освіти. Зміст підручника відповідає навчальній програмі з предмета та віковим 
особливостям учнів.  Виклад навчального матеріалу характеризується змістовністю, 
переконливістю та науковістю. У змісті підручника розкриваються наукові положення у 
відповідності з досягненнями сучасної науки. Теоретичний матеріал подається в обсязі, 
визначеному програмою. Навчальний матеріал підручника спрямований на формування 
світоглядних позицій та засвоєння систематичного курсу літератури. Автори підручника 
продумали і подали цікаву систему завдань після кожного параграфа, які ґрунтуються на 
використанні сучасних інтерактивних методів навчання, заохочують учнів до активної 
пізнавальної діяльності і мають на меті розвиток творчої особистості. Підручник 
відповідає принципам наступності, логічної послідовності, є логічним продовженням 
навчальної книги для   8 класу. 

 Проте, якість кольорового друку інколи стає на заваді ефективного використання 
ілюстративного матеріалу на уроці. 

 Навчальні тексти написані живою, виразною, образною мовою, яка дещо 
переобтяжена науковим викладом.   

Частина кольорових ілюстрацій на сторінках видання надрукована неякісно, що 
заважає вчителю належним чином використати їх на уроці. 

Хімія,  9 кл., авт.Буринська Н..М.,  Величко Л.П. 
Підручник характеризується апробаторами з позитивної сторони. Матеріал 

викладено послідовно, доступно, науково, з використанням сучасних хімічних термінів, 
номенклатури та символів.  

Вимоги щодо побудови текстів підручника витримані, комплекс запитань та 
завдань відповідає змісту умінь та навичок школярів з теми. 

У підручнику домінує діалогічний стиль викладу матеріалу, що спонукає учнів до 
самостійного аналізу викладеного, порівняння фактів, зіставлення з відомою інформацією, 
встановлення міжпредметних зв’язків. 

Тексти підручника містять цікаву пізнавальну інформацію, що сприяє підвищенню 
мотивації до навчання та розвитку інтересів учня до предмета. Наведено техніку 
проведення дослідних робіт. 

У підручнику використано матеріал з біології, історії, екології, що дає можливість 
забезпечити інтегрований підхід при вивченні теми, забезпечує міцне засвоєння системи 
знань, розгляд окремих тем на перспективу. 

Наочність викладу матеріалу достатня, матеріал конкретний. Частина потрібної 
інформації ілюстрована. Ілюстративний матеріал як самостійне джерело інформації 
доречний, методично цінний, має чітке зображення, цікавий. Схеми, таблиці, діаграми, 
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наведені у підручнику, мають навчальне і виховне значення. Довідкове забезпечення 
підручника задовільне. Політехнічна і прикладна спрямованість змісту відображена 
переважно у малюнках і схемах. 

Зауваження. Поряд із тим у підручнику не вистачає додаткового матеріалу для 
допитливих, різнорівневих вправ та тестових завдань, у кінці розділів – завдань на 
узагальнення та систематизацію знань. 

Недостатня кількість завдань творчого характеру, ужиткового хімічного 
експерименту, підпорядкованих меті формування природничої грамотності учнів, 
формування здорового способу життя. 

Не всі речовини, формули яких зустрічаються у тексті, названо. (наприклад, с.146).  

У деяких випадках існує надмірна деталізація навчального матеріалу, 
перевантаження науковими термінами. (Тема «Розчини»). Програмою, також, не 
передбачено вивчення молярної концентрації речовин. 

У підручнику не вистачає додаткового матеріалу для допитливих, різнорівневих 
вправ та тестових завдань, у кінці розділів – завдань на узагальнення та систематизацію 
знань. 

Недостатня кількість завдань творчого характеру, ужиткового хімічного 
експерименту, підпорядкованих меті формування природничої грамотності учнів, 
формування здорового способу життя. 

Не всі речовини, формули яких зустрічаються у тексті, названо. (наприклад, с.146).  

Хімія,  9 кл., авт.Лашевська Г.А. 
Позитивні відгуки апробаторів. Підручник відповідає навчальній програмі з 

предмета. Обсяг матеріалу розділів та параграфів відповідає часовому співвідношенню 
визначеному навчальним планом. 

Уміщені в підручнику питання, завдання, вправи, лабораторні і практичні роботи 
відповідають віковим особливостям учнів. Підручник відповідає вимогам Державного 
стандарту загальної середньої освіти. 

 Проте не всім школярам працювати з ним легко. Учителям доводиться 
диференціювати начальний матеріал для опрацювання його учнями з різним рівнем 
навчальних досягнень.  

Зміст деяких параграфів є перенасиченим інформацією, що заважає виділити 
головне і унеможливлює самостійне опанування учнем програмового змісту. Деякі 
завдання, що зустрічаються в текстах параграфів можна було б подати після викладу 
основного матеріалу в рубриці «Застосуйте свої знання і вміння», так як вони значно 
збільшують обсяг самих параграфів. 

Підручник містить графіки, схеми, таблиці, але деякі з них не мають практичного 
застосування. Підручник перенасичений яскравими графічними елементами, що заважає 
цілісному сприйняттю матеріалу. Якість деяких малюнків недостатня для швидкого 
сприйняття. Майже всі фото зроблені на темному фоні, через що важко, а часом навіть і не 
можливо, зрозуміти, що на них зображено. Унаслідок цього методична цінність 
ілюстративного матеріалу знижується. Завдання до параграфів повинні бути різного рівня 
складності, а також сприяти формуванню основних умінь і навичок з предмета. Слід 
збільшити кількість розрахункових задач. 

Мова підручника повинна бути точна, проста, без додаткового наукового 
навантаження, легко сприйматися учнями і вчителями. 
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Хімія,  9 кл., автори Попель П.П., Крикля Л.С. 
Позитивна характеристика. Підручник відповідає діючій програмі. Зміст 

підручника відповідає чинній навчальній програмі з хімії за структурою і розділами 
матеріалу. У підручнику дотримані основні вимоги до побудови текстів: на початку 
кожного параграфа зазначені основні питання, які викладені в параграфах, виділені 
підтеми. У кінці параграфів сформульовані висновки.  

 Обсяг матеріалу підручника відповідає віковим особливостям учнів. Матеріал 
спрямований на особистісно зорієнтоване навчання, оскільки на закріплення 
пропонуються різнорівневі вправи, розраховані на учнів з різним рівнем підготовки.  

 Підручник цікавий, гарно ілюстрований,  містить позапрограмовий матеріал, а 
також матеріал підвищеної складності.  

 Автори підручника дотримуються таких структурних елементів як вступ, висновки, 
узагальнюючі тексти. Виклад матеріалу в рукописі цілісний, між розділами навчального 
матеріалу є послідовність і зв’язки. Базові знання в змісті підручника відібрані й укладені 
в систему, що забезпечує їх засвоєння. Основний текст параграфів доповнюється 
фрагментами додаткового тексту, цікавими фактами, що розміщені на полях сторінок 
підручника, запитаннями для актуалізації і закріплення знань. У параграфах наведено 
різні способи розв’язування задач.  

 Зауваження. Для учнів із середнім і достатнім рівнем навчальних досягнень (яких, 
на жаль, більшість) він змістовно складний.  

Завдання після параграфів розміщені в порядку підвищення їх складності: від 
початкового до високого рівнів. Автори не позначають зірочкою завдання підвищеної 
складності. Даний підхід, на нашу думку, перешкоджає формуванню в учнів 
упередженого ставлення до самих завдань (деякі учні пасують не скільки перед 
завданням, скільки перед зірочкою). У вправах більше уваги слід приділяти написанню 
хімічних реакцій, які сприяють формуванню поняття генетичних взаємозв’зків між 
класами сполук. 

Хімія,  9 кл., автор  Ярошенко О.Г. 

Позитивна характеритика. Апробатори відзначають, що з підручником хімії, 
автор Ярошенко О.Г.,  школярам працювати легко. Підручник придатний як для 
колективного опрацювання, так і для самостійного засвоєння учнями знань. Відповідає 
діючій програмі. В ньому  дотримані вимоги Державного стандарту загальної середньої 
освіти. Структура підручника чітка: визначено зміст і обсяг обов’язкових для засвоєння 
теоретичних відомостей, окреслено логіку й послідовність їх засвоєння учнями відповідно 
до вимог навчальної програми з хімії для 9 кл. 

Матеріал підручника відповідає можливостям його засвоєння учнями 9 класу на 
належному рівні і за встановлений час. Спостерігається наступність у  вивченні предмету 
за підручниками О.Г. Ярошенко. Вивчення навчального матеріалу здійснюється 
послідовно, містяться завдання особистісно зорієнтованого навчання.  

Виклад навчального матеріалу є оптимальним, достатньо науковим для розуміння 
учнями.  

У змісті підручника розкрито основні поняття, факти, теорії, закони хімії. Знання 
подано в єдності з методами пізнання, застосування знань на практиці та розкрито наукові 
положення у відповідності до досягнень сучасної науки. Наукові поняття відповідають 
загальноприйнятій термінології та символіці. Хоча деякі визначення термінів можна було 
б спростити. 
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Автором розроблена і запропонована система завдань, виконання яких сприяє 
формуванню вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами, 
розвивати творчі здібності, уяву: це вправи на порівняння, аналіз, розпізнавання та 
виділення головного, установлення взаємозв'язку, групування, класифікації, узагальнення 
та систематизації тощо.  

При бажанні, учень зможе вивчити матеріал без сторонньої допомоги. Підручник 
містить ілюстрації, схеми, що доповнюють інформаційний матеріал. Запропоновані 
завдання різнопланові (встановити залежність, розв’язати задачу, заповнити таблицю, 
скласти порівняльну таблицю, виконати ряд перетворень, скласти рівняння реакцій), що 
сприяє розвитку творчого мислення учнів.  

Даний підручник доцільно використовувати при вивченні хімії учнями 9 класу. 

Поряд з тим висловлено такі зауваження: 

Підручник дає можливість творчо працювати учням. Проте гарно було б 
конкретизувати підписи до малюнків, фотографій; збільшити кількість завдань на 
відпрацювання умінь та навичок. 

Висновки 
Аналіз остаточних результатів апробації підручників свідчить, що всі вони в 

основному відповідають вимогам Державного стандарту освіти й чинній програмі, 
враховують вікові особливості учнів, мають  якісне естетичне поліграфічне оформлення. 

  Підручники відповідають  вимогам до навчальної книги і можуть бути 
використані у навчально-виховному процесі.  
 

2.4.3. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 
1. Створення інноваційного освітнього середовища області 

Інноваційне середовище у закладах освіти області на сьогодні формується у ході 11 
міжнародних та всеукраїнських проектів і програм, 30 регіональних  науково-методичних  
проектів, 16 систем навчання, виховання та управління, 30 інноваційних технологій, 
багатьох методик та моделей. 

30 районних (міських) методичних служб, науково-методичних центрів працюють 
над написанням проектів із актуальних проблем розвитку освітнього середовища регіону, 
реалізуючи інноваційні підходи до вдосконалення науково-методичного забезпечення 
регіональної системи загальної, середньої і дошкільної освіти.  

Інноваційний освітній простір області розширюють  публікації журналів інституту  
«Постметодика» та «Імідж сучасного педагога» ( відповідно 6 та 10 випусків за 2011 р.), 
експериментальні видання: часопис «Освіта Полтавщини» (4 номери на рік), «Наукові 
записки ПОІППО» (з 2011, по 2 номери), електронна газета „ПОІППО-Новини” (10 
номерів щорічно), партнерство із ЗМІ (більше 50 повідомлень на рік), спецпроекти із 
обласною газетою «Село полтавське» (щомісячний вихід), з телерадіокомпанією «Лтава» 
(більше 20 програм за  2011 р.).  

Віртуальний інноваційний простір утворюють сайт ПОІППО,  три обласні 
інформаційні портали: «Форум інформатиків Полтавщини» «Сайт фізиків Полтавщини», 
«Хімічна освіта Полтавщини», де розміщуються найновіші матеріали, повідомлення про 
проведення різноманітних заходів, рекомендації. На сайті ПОІППО розміщено посилання 
на регіональний проект «Заклади освіти Полтавської області в Інтернеті», що створює 
єдиний інформаційний простір для методичних служб, дозволяє поширювати кращий 
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досвід роботи, сприяє методичному забезпеченню освітян області з актуальних питань 
навчання та виховання учнів. 100% районних (міських) методичних служб, науково-
методичних центрів мають власні веб-сайти, функціонують 172 веб-сайти  ЗНЗ.  

У освітньому інноваційному проекті «Щоденник.ua» зареєстровано 61 ЗНЗ 
Полтавської області (8 % від загальної кількості ЗНЗ області). Заплановано з’єднати в 
єдину інформаційно-комунікаційну мережу ГУОН – ПОІППО – відділи (управління) 
освіти – ЗНЗ.  

2. Створення інноваційного поясу освіти Полтавщини 

В освіті Полтавщини у 2011 році його утворюють 126 ЗНЗ, які реалізують 
актуальні інноваційні проекти чи його частини: «Адаптивна технологія управління», 
«Громадсько-активна школа» (27 ЗНЗ); ; «Медіа освіта»  (8 ЗНЗ); «Розвивальне навчання» 
(10 ЗНЗ); «Формування лідерських компетентностей» (1 ЗНЗ); «Школа майбутнього» (35 
ЗНЗ); «Школа – родина» (43 ЗНЗ). 

3. Розробка регіональних моделей діяльності ЗНЗ 

35 ЗНЗ області працюють у режимі експериментально-пошукової діяльності з 
розроблення моделей «Школи майбутнього».  

Пошуки директорів інноваційних навчальних закладів за 6 років (2005-2011рр., 10 
засідань на базі  кращих закладів області)  узагальнено в 71 публікації (2 збірника статей), 
кожна з яких відображає певний крок, що наближає Існуючі Школи до моделі «Школи 
Майбутнього». Про здобутки в цьому контексті можна почитати в часописі 
«Постметодика» за 2011 рік, № 3, а також у збірнику статей учасників семінару  
директорів інноваційних навчальних закладів «Інноваційний розвиток різноманітності 
навчального середовища учнів»  / [упорядник Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 
2011. –– 80 с..  

4. Удосконалення управління закладом освіти 

ПОІППО (кафедра менеджменту освіти) розширює обласну мережу громадсько 
активних шкіл. Для них розроблено методичний посібник «Як створити громадсько 
активну школу», проведено 4 обласних і 1 районний семінар, на яких  навчали керівників 
шкіл по самооцінюванню відповідно до Міжнародних стандартів якості діяльності ГАШ: 
лідерство, партнерство, соціальна інклюзія, послуги, волонтерство, навчання впродовж 
усього життя, розвиток громади, залучення батьків, шкільна культура. 

Керівники усіх ЗНЗ області (753) уклали  плани розвитку свої навчальних закладів. 
ПОІППО  ініціював процес укладення кожним навчальним закладом області власних 
планів розвитку (наказ ГУОН «Про створення планів розвитку ЗНЗ та ДНЗ» від 19.01 2011 
№ 27), провів тренінги, семінари, інструктивно-методичні наради з цього питання.  

5. Надання постійної науково-методичної підтримки педагогічним і науково-
педагогічним працівникам з проблем педагогічних інновацій 

Розвиваючи інноваційну діяльність, працівники ПОІППО у 2011 році провели 22 
обласних науково-практичних семінарів, 30 семінарів-практикумів, 36 інструктивно-
методичних нарад для методистів районних і міських методичних служб, керівників 
районних (міських) методичних об'єднань, педагогічних працівників, поширили  більше 
50 методичних рекомендацій на допомогу відділам (управлінням) освіти, РМК(М), 
педагогам  загальноосвітніх навчальних закладів (загальний обсяг щорічно – більше  500 
сторінок). 

До послуг педагогів – щорічна передплата  бібліотеки ПОІППО на періодичні 
видання України та Росії (у 2011р – 140 назв ). 
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6. Ознайомлення із зарубіжним і вітчизняним інноваційним досвідом в освіті 

Робота з виконання цього завдання у 2011 році здійснювалася шляхом підготовки  
управлінців-лідерів у рамках польсько-українського проекту «Лідери освітніх ініціатив» 
(2009-2011). В його рамках підготовлено 25 лідерів змін, котрі за задумом проекту, 
навчать  директорів шкіл  своїх регіонів технології проведення самооцінювання 
навчально-виховної діяльності за зразком польських колег.  

Працівниками кафедри менеджменту освіти надано методичну допомогу 
Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18, яка є учасником проекту «Школа 
як осередок розвитку громади», започаткованого  Всеукраїнським фондом «Крок за 
кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду 
«Відродження».  

У результаті участі у проекті школа стала однією з 10 навчальних закладів України, 
в якому відбулося самооцінювання за Міжнародними стандартами якості діяльності ГАШ,  
тут створено власний план розвитку ГАШ. Вчителі школи активно використовують 
інноваційні технології навчання дітей та дорослих, зокрема, технологію розвитку 
критичного мислення, технологію проектної діяльності, розвитку комунікативних 
здібностей учнів та ін.  Школа є освітнім, культурним центром, а також центром 
відпочинку для осіб будь-якого віку.  

Протягом останніх років педагогічним та учнівським колективом школи здійснено 
ряд внутрішкільних проектів: «Обладнаємо спортмайданчик своїми руками», «Дитячий 
майданчик у школі», «Свято вулиці», «Старим комп’ютерам – нове життя», «Круглий 
стіл» з екологічних питань «Чисте подвір’я – чистий мікрорайон – чисте місто» та ін. 

Пожвавив інноваційний рух освіти українсько-нідерландський проект "Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні", у рамках якого у 2011 році ЗНЗ області завершили 
роботу по укладанню планів розвитку своїх шкіл. Кращі з них (40)  були презентовані на 
виставці під час серпневої педагогічної конференції. 

2011 року ПОІППО розпочав роботу по популяризації міжнародної програми 
післядипломної педагогічної освіти, ініційованої Радою Європи «Песталоцці». У регіони 
направлено  методичні рекомендації щодо участі освітян області у заходах програми.  

7. Розвиток інноваційного середовища під час реалізації міжнародних та 
всеукраїнських проектів і програм 

У 2011 році18 ЗНЗ області долучилися до національного проекту «Відкритий світ». 
Мета проекту - створення освітньої інфраструктури на основі безпровідної мережі  4-го 
покоління; стандартизація та уніфікація методик навчання та створення централізованої 
системи навчання та оцінки знань учнів, впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій  в систему управління освітніми установами. 

Найвагомішою у Полтавській області стала програма «Intel® Навчання для 
майбутнього»   В області підготовлено 12968 учителів (86% від потреби) до використання 
інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі. За кількісним показником це другий результат в Україні, а за 
відсотковим – перший. 

За сприяння ТОВ Майкрософт-Україна 762 вчителі ЗНЗ пройшли навчання за 
програмами «Цифрові технології – 663 ч., «Вчителі в онлайні» – 25 ч., «Партнерство в 
навчанні» – 74 ч. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського також рекомендував ЗНЗ області  долучитись до програми Microsoft 
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«Школи-новатори», метою програми є розробка інноваційних моделей розвитку школи в 
умовах сучасності. Про умови участі  (лист ПОІППО від 18.10.2011 р. № 1255 ). 

У 2011 році освітяни Полтавської області вперше взяли участь у  Всеукраїнському 
конкурсі «Учитель-новатор». Конкурс проводиться на виконання програми «Партнерство 
в навчанні» компанією «Майкрософт Україна» за сприяння Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  

8. Здійснення просвітницько-пропагандистської роботи з підвищення рівня 
інформованості педагогічних працівників про інноваційну освітню діяльність 

В області використовується така форма навчально-методичної роботи, як вивчення, 
узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. У 2011 році вивчено досвід 
понад 20 педагогів та навчальних закладів, відвідано до 500 уроків, понад 100 виховних 
заходів.  

Акумуляція інноваційних ідей,  апробація інноваційної педагогічної практики 
здійснюється завдяки діяльності спеціальних дослідницьких груп (СДГ). У 2011 році 
функціонувало 27 груп, до складу яких увійшов 231 учасник. У 2012 році СДГ 
поповняться групою завідуючих Р(М)МК, директорів НМЦ.  

9. Поширення передових педагогічних ідей шляхом участі у педагогічних естафетах, 
ярмарках педагогічних технологій, виставковій діяльності 

У 2011 році ПОІППО взяв участь у всеукраїнській естафеті педагогічних інновацій, 7 
регіональних та всеукраїнських виставках.  

Про зміст досягнень освіти області повідомляється у брошурі «Нові горизонти 
освіти України в Полтавській області : експрес-дайджест / В.В.Зелюк, С.Ф.Клепко, 
Г.О.Сиротенко та ін. - Полтава : ПОІППО, 2011. –– 42 с.»,  в якій охарактеризовано більше 
30 інновацій, зміни в освіті регіону за останній навчальний рік, здобутки, що напрацьовані 
в області для поширення в Україні, досвід найуспішніших учителів-лідерів їх  фото та 
фото кращих учнів.  

10. Впровадження педагогічних експериментів, проектів, випробувань в навчальних 
закладах області 

Протягом 2011 року відбулась  активізація впровадження педагогічних 
експериментів, проектів, випробувань в навчальних закладах області. Здійснено 
долучення до 1 програми експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня 
«Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів України» (науковий координатор завідуюча Центром практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського Муліка К. М.), 1 психолого-педагогічного проекту 
Всеукраїнського рівня «Вибір успішної професії» (науковий керівник - Побірченко 
Неоніла Антонівна, доктор психологічних наук, професор НАУ). Проведено експертизу, 
погоджено і затверджено програму 1 експериментальної діяльності регіонального рівня 
«Формування демографічних понять  старшокласників у процесі навчання економічної і 
соціальної географії» (науковий керівник Федій О.А., старший викладач, кафедри 
географії та краєзнавства Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. 
Короленка).  

Подано заявки від 3 шкіл області на участь у проекті «Освітньо-інформаційне 
середовище як фактор цілісного розвитку особистості» (науковий керівник Журавльова 
Л.А.) 
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Здійснено 1 експериментальне випробовування електронного пристрою для 
читання «PocketBook».  

Роз’яснення техніки інноваційної та експериментальної діяльності педагогічним 
працівникам, задіяним в експериментальну діяльність здійснено під час семінарів, 
тренінгів з теми «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід» (Муліка 
К.М), круглого столу «Навчально-методичне забезпечення викладання географії» 
(Шкоденко Л.А.).  

Координатори експериментальної діяльності від ПОІППО сприяють інформаційно-
методичній взаємодії між школами та науковими керівниками експериментів. 
Інформування педагогічних працівників області про розвиток інноваційних процесів 
здійснюється на курсах підвищення кваліфікації працівниками кафедр, центрів, 
методистами інституту відповідно напрямків своєї роботи. 

 

2.4.4. Участь ПОІППО у Всеукраїнських виставках (Кіптілий І.О.) 
Освітянська виставка є найбільшим фаховим центром зібрання і презентації 

досягнень навчальних закладів, сучасних  педагогічних інновацій, науково-методичних 
розробок, ефективних методів моніторингу знань, досвіду впровадження у навчання 
інформаційних систем. Виставка має на меті презентувати в широкому спектрі досягнення 
національної системи освіти, представити творчі здобутки педагогічних колективів і 
наукових установ в інноваційній модернізації галузі освіти, досвід інтеграції до 
міжнародного освітнього простору, практику співпраці із зарубіжними навчальними 
закладами. 

ПОІППО активно бере участь у роботі та організовує участь районних (міських) 
відділів освіти,  методичних кабінетів, навчальних закладів у щорічних міжнародній 
освітянській виставці навчальних закладів „Сучасні навчальні заклади ” (м.Київ)  та 
Національній виставці-презентації ”Інноватика в сучасній освіті” (м.Київ) та. У 2011 році 
ПОІППО взяв участь у  двох виставках. 

Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади-2011» 
2-4 березня 2011 р. на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася Міжнародна 

виставка «Сучасні навчальні заклади-2011». Організаторами виставки виступили 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних 
наук України та компанія «Виставковий світ». 

У роботі виставки взяло участь близько 600 представників навчальних закладів, 
установ, фірм України та близько 50 – закордонних. У павільйоні «Освіта Полтавщини» були 
представлені стенди та друковані матеріали ПОІППО, Полтавського районного 
методкабінету, Хорольської гімназії, Розсошенської гімназії, Гадяцької гімназії імені Олени 
Пчілки, Комсомольського НВК імені Л.І.Бугаєвської, Полтавського базового медичного 
коледжу, Кременчуцького медичного коледжу, Лубенського медичного училища. 

До складу полтавської делегації входили, завідуючий редакційно-видавничим 
відділом ПОІППО Кіптілий І.О. (керівник делегації), методисти районного методичного 
кабінету Полтавської РДА Рощак Ю.В. та Цвіркун Р.М., заступник директора з навчальної 
роботи Полтавського базового медичного коледжу Вонсович Л.П., базовий методист 
Полтавського базового медичного коледжу Загорулько Г.А., директор Хорольської 
гімназії Копайгора М.М., заступник директора Розсошинської гімназії Моргун Л.А., 
директор Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Зозуля О.О.  У роботі науково-практичних 
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конференцій  Національної академії педагогічних наук України взяли участь методисти та 
наукові працівники ПОІППО Сиротенко Г.О., Іщенко Л.М., Литвинюк Л.В., Муліка К.М. 

Експоненти павільйону «Освіта Полтавщини» підготували 21 матеріал для участі у 
5 тематичних номінаціях:  

1. Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу 
інноваційних педагогічних технологій (ПОІППО – 5 робіт, по 1 роботі: методичний кабінет 
відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації, Розсошенська гімназія, 
Хорольська гімназія, Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки, Комсомольський навчально-
виховний комплекс імені Л.І.Бугаєвської). 

2. Модернізація дошкільних навчальних закладів (ПОІППО – 3 роботи). 

3. Діяльність обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти по 
удосконаленню педагогічної майстерності вчителя (ПОІППО – 2 роботи). 

4. Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації (по 1 роботі: Полтавський базовий медичний коледж, 
Кременчуцький медичний коледж, Лубенське медичне училище). 

5. Удосконалення розвитку позашкільної освіти (ПОІППО – 3 роботи). 

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

I. Номінація «Упровадження у навчально-виховний процес середнього 
освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій»: 

І.1. Тема інноваційної розробки: «Упровадження Європейського Мовного 
Портфоліо як один із шляхів особистісно-зорієнтованого навчання». Автори – 
Цехановська Валентина Олександрівна, методист відділу гуманітарних дисциплін 
ПОІППО; Клименко Людмила Михайлівна, заступник директора Полтавської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3.  

І.2. Тема інноваційної розробки: «Формування ключових життєвих 
компетентностей у процесі профільного навчання». Автори – Пашко Людмила Федорівна, 
доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО; Коваленко Ольга Павлівна, методист 
відділу гуманітарних дисциплін ПОІППО; Корягіна Наталія Віталіївна, старший викладач 
кафедри методики змісту освіти ПОІППО.    

І.3. Тема інноваційної розробки: «Впровадження системи управління якістю в 
ПОІППО (за стандартами ДСТУ ІSO 9001:2001)». Автори – Зелюк Віталій 
Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту освіти, 
ректор ПОІППО; Клепко Сергій Федорович, доцент філософських наук, завідувач 
кафедри філософії і економіки освіти, проректор із наукової роботи ПОІППО; Мартинець 
Ольга Михайлівна, методист Центру педагогічних інновацій і інформації ПОІППО.  

І.4. Тема інноваційної розробки: «Формування інтелектуальної висококультурної 
особистості. Школа радості – школа успіху». Автори – Крилевець Марина Петрівна, 
методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО; Москаленко 
Любов Іванівна, директор Решетилівської ЗОШ І ступеня Полтавської області; Лещенко 
Оксана Сергіївна, заступник директора Решетилівської ЗОШ І ступеня Полтавської 
області. 

І.5. Тема інноваційної розробки: «Науково-методичний супровід розробки планів 
розвитку загальноосвітніх навчальних закладів». Автори –  Клепко Сергій Федорович, 
доцент філософських наук, завідувач кафедри філософії і економіки освіти, проректор із 
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наукової роботи ПОІППО; Сиротенко Григорій Олексійович, завідувач Центру 
педагогічних інновацій та інформації ПОІППО; Бондар Тетяна Олексіївна, методист 
кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО. 

ІІ. Номінація «Діяльність обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти по удосконаленню педагогічної майстерності вчителя»: 

ІІ.1. Тема інноваційної розробки: «Удосконалення інтерактивних форм навчання в 
системі підвищення кваліфікації вчителів». Автори – Білик Надія Іванівна, завідувач 
кафедри педагогічної майстерності ПОІППО, Новак Олег Олександрович, в.о. доцента 
кафедри педагогічної майстерності ПОІППО. 

ІІ.2. Тема інноваційної розробки: «Використання дистанційних технологій в 
освітній діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського». Автор – Зайченко Лілія Олексіївна, методист дистанційного 
навчання навчального відділу ПОІППО.  

ІІІ. Номінація «Удосконалення розвитку позашкільної освіти»: 
ІІІ.1. Тема інноваційної розробки: «Організація роботи керівників хореографічних 

колективів Полтавської області». Автори – Красницька Ольга Анатоліївна, методист 
відділу методики виховання ПОІППО, Гарічева Наталія Олександрівна, методист кафедри 
педагогічної майстерності ПОІППО. 

ІІІ.2. Тема інноваційної розробки: «Науково-методичне забезпечення еколого-
натуралістичного напрямку позашкілля Полтавщини». Автори – Красницька Ольга 
Анатоліївна, методист відділу методики виховання ПОІППО, Бедніна Віталій Григорович, 
директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.   

ІІІ.3. Тема інноваційної розробки: «Геометрія і мистецтво різьблення». Автор – 
Філатов Володимир Анатолійович,  керівник гуртка Полтавського міського Центру 
позашкільної освіти Полтавської міської ради. 

IV. Номінація «Модернізація дошкільних навчальних закладів»: 
IV.1. Тема інноваційної розробки: «Грайте у природі (досвід роботи з екологічного 

виховання)». Автори – Пасяда Марина Ігорівна, методист відділу дошкільної, початкової 
та спеціальної освіти ПОІППО, Тимощук Ірина Сергіївна, завідувач ДНЗ № 63 м. Полтави. 

IV.2. Тема інноваційної розробки: «Душа, серце і розум дитини». Автори – Пасяда 
Марина Ігорівна, методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО, 
Огоновська Ольга Іванівна, завідувач ДНЗ № 37 м. Полтави. 

IV.3. Тема інноваційної розробки: «Створення здоров’язберігального середовища в 
дошкільному навчальному закладі». Керівник авторського колективу – Грядовкіна Жанна 
Анатоліївна, директор центру природного розвитку дитини ПОІППО. 

Найкращі тематичні роботи були відзначені 4 медалями виставки: золотою медаллю у 
номінації «Діяльність обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти по 
удосконаленню педагогічної майстерності вчителя» нагороджено Полтавський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, срібною медаллю у 
номінації «Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу 
інноваційних педагогічних технологій» відзначено Хорольську гімназію Хорольської 
районної  ради, срібну медаль у номінації «Упровадження інноваційних технологій у 
навчальний процес вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» вручено Полтавському 
базовому медичному коледжу, бронзовою медаллю у номінації «Упровадження у навчально-
виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій» 
нагороджено Розсошенську гімназію Полтавської районної  ради.  
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Досягнення працівників ПОІППО та педагогів Полтавщини на Міжнародній 
виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» висвітлено на шпальтах науково-методичного 
журналу «Постметодика»: Кіптілий І. О. Виставкова діяльність освітян Полтавщини / Ігор 
Олексійович Кіптілий // Постметодика. — № 1 (98). — 2011. — С. 60 — 62. 

Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» 
18-20 жовтня 2011 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася Третя 

Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті». Організаторами виставки 
виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук 
України та компанія «Виставковий світ». 

У роботі виставки взяло участь близько 500 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, Новосанжарського районного 
методкабінету, Хорольської гімназії, Розсошенської гімназії, Комсомольської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 6, Руденківської ЗОШ І-ІІІ Новосанжарського району. 

18 жовтня  2011 року Третю Національну виставку-презентацію «Інноватика в 
сучасній освіті» відвідала чисельна делегація працівників Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського у складі 20 осіб. Делегація 
ознайомилася з експозиційними матеріалами освітян України, взяли участь у роботі круглих 
столів, семінарів, майстер-класів. 

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

І. Номінація «Інноваційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-
методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти»: 

І.1. Тема інноваційної розробки: «Філософія освіти та інформаційні технології» – 
інноваційний модуль у системі післядипломної педагогічної освіти». Автор – Клепко 
Сергій Федорович, завідувач кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО, проректор з 
наукової роботи ПОІППО.  

II. Номінація «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі»: 

ІІ.1. Тема інноваційної розробки: «Використання писемних джерел на уроках 
історії України в 7 класі». Автор – Удовицька Валентина Володимирівна, вчитель історії 
та права Кременчуцької гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка. 

IІ.2. Тема інноваційної розробки: «Методи роботи з інтерактивною дошкою на 
уроках хімії». Автор – Воробйова Людмила Леонідівна, вчитель-методист Полтавського 
міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І.П. Котляревського.  

II.3. Тема інноваційної розробки: «Мультимедійні технології при вивченні курсу 
астрономії». Автор – Заєць Юрій Анатолійович, вчитель фізики Степненського НВК 
Полтавської районної ради. 

III. Номінація «Інноваційна діяльність дошкільних навчлаьних закладів»: 
III.1. Тема інноваційної розробки: «Інновації у змісті освіти дітей старшого 

дошкільного віку». Автори – Пасяда Марина Ігорівна, методист відділу дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти ПОІППО, Бакліцька Світлана Олексіївна, вихователь-
методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 60 Кременчуцької міської ради.  
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IV. Номінація «Інновації у діяльності позашкільних закладів освіти»: 
ІV.1. Тема інноваційної розробки: «Науково-методичне забезпечення еколого-

натуралістичного напрямку позашкілля Полтавщини (Інформаційно-методичний вісник)». 
Автори – Красницька Ольга Анатоліївна, методист відділу методики виховання ПОІППО; 
Гарічева Наталія Олександрівна, методист кафедри педагогічної майстерності ПОІППО, 
Бедніна Віталій Григорович – директор Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.  

V. Номінація «Інклюзивна освіта молоді та дітей з особливими потребами»: 
V.1. Тема інноваційної розробки: «Корекційно-розвивальна програма «Пізнайко» для 

дітей 3-4 років із ЗПР», «Корекційно-розвивальна робота з дітьми із затримкою психічного 
розвитку», «Корекційно-розвивальна програма «Розвиток розумової діяльності та пізнавальної 
активності дітей із ЗПР». Автори – Калініченко Ірина Олександрівна, методист відділу 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО, Малиця Марина Юріївна, методист 
психологічної служби ММК відділу освіти виконкому Комсомольської міської ради. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського став лауреатом конкурсу у номінації «Інноваційно-комунікаційні 
технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної 
педагогічної освіти» та володарем срібної медалі.  

Таблиця 1. Інформація про подані інноваційні розробки для участі у номінаціях та 
відзнаки підрозділів ПОІППО у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» та  

Третій Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011 р.) 
Номінація Тема інноваційної розробки Відзнака 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
Інновації у використанні 
інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому 
процесі 

1. Методи роботи з інтерактивною дошкою 
на уроках хімії 
Автор – Воробйова Л. Л. 
2. Мультимедійні технології при вивченні 
курсу астрономії. 
Автор – Заєць Ю. А. 

- 
 
 
- 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Інновації у використанні 
інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому 
процесі 

1. Використання писемних джерел на уроках 
історії України в 7 класі. 
Автор – Удовицька В. В. 

- 

Упровадження у навчально-
виховний процес середнього 
освітнього закладу 
інноваційних педагогічних 
технологій 

2. Упровадження Європейського Мовного 
Портфоліо як один із шляхів особистісно-
зорієнтованого навчання. Автори – 
Цехановська В.О, Клименко Л.М. 

- 

Відділ методики виховання 
Інновації у діяльності 
позашкільних закладів освіти 

1. Науково-методичне забезпечення еколого-
натуралістичного напрямку позашкілля 
Полтавщини (Інформаційно-методичний 
вісник). 
Автори – Красницька О. А.,  
Гарічева Н. О., Бедніна В. Г. 

- 

Удосконалення розвитку 
позашкільної освіти 

2. Організація роботи керівників 
хореографічних колективів Полтавської 
області. 

- 
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Автори – Красницька О. А., Гарічева Н.О. 
3. Науково-методичне забезпечення еколого-
натуралістичного напрямку позашкілля 
Полтавщини. 
Автори – Красницька О. А., Бедніна В. Г. 
4. Геометрія і мистецтво різьблення. 
Автор – Філатов В. А. 

 
- 
 
 
 
- 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
Упровадження у навчально-
виховний процес середнього 
освітнього закладу 
інноваційних педагогічних 
технологій 

1. Формування інтелектуальної 
висококультурної особистості. Школа 
радості – школа успіху. 
Автори – Крилевець М. П.,  
Москаленко Л. І., Лещенко О. С. 

- 

Модернізація дошкільних 
навчальних закладів 

2. Грайте у природі (досвід роботи з 
екологічного виховання). 
Автори – Пасяда М.І., Тимощук І. С. 
3. Душа, серце і розум дитини 
Автори – Пасяда М. І., Огоновська О. І. 

- 
 
 
- 

Інклюзивна освіта молоді та 
дітей з особливими потребами 

4. «Корекційно-розвивальна програма 
«Пізнайко» для дітей 3-4 років із ЗПР», 
«Корекційно-розвивальна робота з дітьми із 
затримкою психічного розвитку», 
«Корекційно-розвивальна програма 
«Розвиток розумової діяльності та 
пізнавальної активності дітей із ЗПР». 
Автори – Калініченко І. О., Малиця М.Ю.  

- 

Інноваційна діяльність 
дошкільних навчальних 
закладів 

5. Інновації у змісті освіти дітей старшого 
дошкільного віку 
Автори – Пасяда М. І., Бакліцька С. О. 

- 

Кафедра філософії та економіки  освіти 
Упровадження у навчально-
виховний процес середнього 
освітнього закладу 
інноваційних педагогічних 
технологій 

1. Науково-методичний супровід розробки 
планів розвитку загальноосвітніх навчальних 
закладів. Автори – Клепко С.Ф.,  
Сиротенко Г.О., Бондар Т.О. 

- 

Інноваційно-комунікаційні 
технології в навчальній, 
науково-методичній діяльності 
закладу післядипломної 
педагогічної освіти 

2. Філософія освіти та інформаційні 
технології – інноваційний модуль у системі 
післядипломної педагогічної освіти. 
Автор – Клепко С.Ф. 

Срібна медаль 
Третьої 
Національної 
виставка-
презентація 
«Інноватика в 
сучасній освіті» 

Кафедра педагогічної майстерності
Діяльність обласних інститутів 
післядипломної педагогічної 
освіти по удосконаленню 
педагогічної майстерності 
вчителя 

Удосконалення інтерактивних форм 
навчання в системі підвищення кваліфікації 
вчителів 
Автори – Білик Н.І., Новак О.О. 

- 

Кафедра методики змісту освіти 
Упровадження у навчально-
виховний процес середнього 
освітнього закладу 

Формування ключових життєвих 
компетентностей у процесі профільного 
навчання. 

- 
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інноваційних педагогічних 
технологій 

Автори – Пашко Л. Ф.,  
Коваленко О. П., Корягіна Н. В. 

Навчальний відділ 
Діяльність обласних інститутів 
післядипломної педагогічної 
освіти по удосконаленню 
педагогічної майстерності 
вчителя 

Використання дистанційних технологій в 
освітній діяльності Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського 
Автори – Зайченко Л.О. 

Золота медаль 
Міжнародної 
виставки 
«Сучасні 
навчальні 

заклади освіти-
2011» 

Обласний методичний центр природного розвитку дитини 
Модернізація дошкільних 
навчальних закладів 

Створення здоров’язберігального 
середовища в дошкільному навчальному 
закладі 
Автор – Грядовкіна Ж.А.  

- 

Центр педагогічних інновацій і інформації 
Упровадження у навчально-
виховний процес середнього 
освітнього закладу 
інноваційних педагогічних 
технологій 

Впровадження системи управління якістю в 
ПОІППО (за стандартами ДСТУ ІSO 
9001:2001). 
Автори – Зелюк В.В., Клепко С.Ф., 
Мартинець О.М. 

- 

 
Таблиця 2. Інформація про участь підрозділів ПОІППО у виставках «Сучасні навчальні 
заклади», «Освіта України. Інноваційні технології навчання», «Інноватика в сучасній 

освіті» (2006-2011 рр.) 
Підрозділ ПОІППО Кількість робіт для участі у номінаціях   

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всього
Кафедра філософії та економіки  освіти – 2 – – 1 2 5 
Кафедра педагогічної майстерності – 1 1 1 – 1 4 
Кафедра менеджменту освіти – 1 1 1 – – 3 
Кафедра змісту освіти – – 1 1 – 1 3 
Центр інновацій та інформації 1 2 2 1 – 1 7 
Редакційно-видавничий відділ – 1 – – – – 1 
Відділ дошкільної, початкової  
та спеціальної освіти 

– 2 – 1 2 5 10 

Відділ природничо-математичних 
дисциплін 

2 1 1 – 1 2 7 

Відділ гуманітарних дисциплін 1 – 1 1 1 2 6 
Відділ методики виховання – 4 2 – 1 4 11 
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 1 3 

Навчальна частина – 2 2 – – 1 5 
Разом: 4 20 13 7 8 20 72 
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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 навчально-методичної роботи інституту у 2011 році були: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до цільових завдань: 

Організовано та проведено курси підвищення кваліфікації. У 2011 році курси 
підвищення кваліфікації пройшли 1394 працівників дошкільної, 3805 загальної середньої 
освіти та 251 керівних кадрів відповідно до установленого порядку атестації фахівців та 
упровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуальних потреб і 
можливостей кожної особистості. 

Здійснено методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах шляхом проведення 18 науково-
практичних семінарів, 13 науково-методичних семінарів, 42 семінарів-практикумів для 
методистів районних і міських методичних служб, керівників районних (міських) 
методичних об’єднань. Проведено 6 всеукраїнських та 1 міжнародна конференція, взято 
участь у 5 міжнародних і всеукраїнських проектах. Цими формами роботи було охоплено 
понад 4 000 педагогів. У 2011 році на базі районів та міст області було проведено 168 
заходів, а саме: 
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Таблиця 1. Заходи ПОІППО, які проведені у 2011 році 
 
 

Район(місто) 

К
он
ф
ер
ен
ці
ї 

С
ем
ін
ар
и,

  

тр
ен
ін
ги

 

Ін
ст
ру
кт
ив
но

-м
ет
од
ич
ні

 
на
ра
ди

 

К
он
ку
рс
и 

 

ол
ім
пі
ад
и 

К
ру
гл
і  
ст
ол
и,

 
м
ай
ст
ер

-
кл
ас
и 

Полтава - 2 - - 8 9 4 
Комсомольськ - 3 - - - - 1 
м. Кременчук - 7 - 1 - 1 2 
м. Лубни - 2 1 - - - - 
м.Миргород 1 2 - - - - - 
В.Багачанський - - - - - - - 
Гадяцький - - 1 - - - - 
Глобинський - - - - -   1 
Гребінківський - - - - - - - 
Диканський - 2 - 2 - - - 
Зіньківський - 1 - - - - 
Карлівський - 2 1 1 - - - 
Кобеляцький - - - 1 - - - 
Козельщинськи 1 - - - - - - 
Котелевський - 2 - - - - - 
Кременчуцький - 2 - 1 - - - 
Лохвицький - - - - - - - 
Лубенський - - - - - - - 
Машівський - 2 - - - - 
Миргородський - - - - - - 1 
Н.Санжарський - - - - - - - 
Оржицький - - - - - - 1 
Пирятинський - - - 1 - - - 
Полтавський - 4 3 - - 1 1 
Решетилівський - 3 - 1 - - - 
Семенівський - - - - - - - 
Хорольський - - - - - - - 
Чорнухинський - - - - - - - 
Чутівський -   1 - - - - 
Шишацький - 1 - - - - 
ПОІППО 2 9 8 14 2 2 4 
ВНЗ 4 1 1 1 5 - 
Кременчуцьке педагогічне 
училище  

- 4 1 - - - - 

Полтавський обласний 
ліцей для обдарованих 
дітей із сільської 
місцевості 
ім.А.С.Макаренка 

- 2 - - - - - 
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Організовано проведення наукових досліджень. У 2011 році у 27 спеціальних 
дослідницьких групах працювало 230 педагогів. Робота в спеціальних дослідницьких 
групах є формою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка сприяє розробці і 
упровадженню інноваційних педагогічних технологій у практичну роботу навчальних 
закладів. 

Широко в області використовується така форма навчально-методичної роботи, як 
вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. У 2011 році 
вивчено досвід понад 20 педагогів та навчальних закладів, відвідано до 500 уроків, понад 
100 виховних заходів. 

Основною метою навчально-методичної роботи в навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти є підвищення ефективності та якості навчання і виховання 
учнів. На реалізацію мети спрямовані 23 інструктивно-методичні наради, проведені з 
керівниками, методичними працівниками дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

У 2011 році було організовано і проведено 22 масових заходи, направлених на 
створення умов для формування у дітей особистісних рис громадян Української держави, 
розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; 
виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя, 
забезпечення фізичної досконалості школярів. 
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3.2. Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари 
тощо.  
 

№ 
п/
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ма
те
рі
ал
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Кафедра педагогічної майстерності 

1. Білик Н.І. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту як фактор 
вдосконалення педагогічної 
майстерності вчителя» 

16
.0

9.
 

15
0 

30
 

Випуск журналу «Імідж 
сучасного педагога» № 8–9, 
виступ на телебаченні, фото- 
та відеоматеріали. 

2. Білик Н. І. XII Міжнародний Тиждень 
освіти дорослих 14

–
17

.0
9 

17
0 

25
 4 виступи на телебаченні, 

фото- та відеоматеріали. 

3. Новак О. О. Обласний семінар практикум 
«Проблеми оцінки 
ефективності та за 
результативності заходів з 
формування здорового способу 
життя учнівської молоді» 

18
–1

9.
03

 

30
 

4 
Фото- та відеоматеріали. 

4. Білик Н. І. V обласний конкур «Авторська 
збірка поезій школяра» 

31
.1

0.
 

33
 

0 

Виступ на 
телебаченні, фото- та 
відеоматеріали, бібліотечка 
збірок учасників конкурсу. 

5. Білик Н. І. Семінар «Обласна панорама 
творчих ідей «Презентація 
унаочнення для уроків за 
Ш. Амонашвілі» 

01
.1

1 

30
 

0 

Виступ на телебаченні, 
фото- та відеоматеріали. 

6. Білик Н. І. Семінар для директорів ЗНЗ 
Запорізької області, що 
входять до обласної творчої 
групи «Інноваційна 
діяльність керівника школи в 
контексті акмеологічних 
ідей» 

8–
9.

11
 

16
0 

24
 

Виступ на 
телебаченні, фото- та 
відеоматеріали. 

Кафедра філософії і економіки освіти
1. Литвинюк Л. В. Науково-практичний семінар 

«Усвідомлення себе і своєї 
діяльності в системі освіти як 
шлях до професійного 
зростання»  у формі ділової 
гри 09

.0
2.

 

38
 

– 

Семінар проведено у рамках 
шкільного проекту «Шлях 
до професіоналізму». 
Результати заходу 
відображені в наказі з 
методичної роботи 
навчального закладу та 
брошурі, укладеній за його 
результатами. 
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2. Литвинюк Л. В.  Обласний  науково-
практичний семінар 
«Формування лідерських 
компетентностей в 
інноваційному суспільстві: 
експеримент і практика» 

24
.0

3 

64
 

– 

За результатами 
підготовлено звіт, репортаж 
про проведення семінару та 
аналітичну довідку про 
участь у ньому педагогічних 
працівників Полтавської 
області, інформацію про 
захід розміщено на сайті 
інституту та у ПОІППО-
новинах. 
Видано збірку робочих 
матеріалів семінару. 

3. Бондар Т. О. Обласний науково-
практичний  семінар  
«Навчання в школі й 
економіки освіти» 

27
.0

4 

52
 

2 

За результатами підготовлено 
звіт, інформацію про захід 
розміщено на сайті інституту 
та у ПОІППО-новинах, 
учасникам семінару видано 
сертифікати про участь, 
надіслано фото. Видано збірку 
робочих матеріалів семінару. 

Кафедра менеджменту освіти 
1. Гавриш Р.Л., 

Водолазськи 
Т.В. 

Обласний науково-
практичний семінар «ГАШ 
як інноваційна модель 
освітнього закладу» 25

.0
1.

 

20
 - 

За результатами семінару 
підготовлено навчальний 
фільм  «Школа для громади, 
громада для школи» 

2. Гавриш Р.Л., 
Водолазськи 

Т.В. 

Міський семінар директорів 
шкіл «Школа як організація, 
що навчається» 26

.0
1 

40
 - 
Підготовлений навчальний 
посібник «Школа як 
організація, що навчається», 
методичні рекомендації 

3. Зелюк В.В. 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Обласний семінар 
«Моделювання успішної 
роботи ГАШ» 9.

02
 

15
 - 

Підготовлені навчальні 
матеріали для учасників 

семінару 

4. Фененко В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Міський семінар для керів-
ників шкіл, ДНЗ і позашкіль-
них закладів «ГАШ у Мирго-
родському освітньому 
просторі» 

22
.0

2 

40
 - 

Підготовлені методичні 
рекомендації 

5. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Обласний науково-
практичний семінар зав. 
Р(М)МК «Емоційний 
інтелект як ключовий фактор 
лідерства» 

22
-2

4.
03

 

30
 - 

Підготовлені навчальні 
матеріали для учасників 
семінару, методичні 

рекомендації 

6. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Обласний колоквіум 
«Евалюація діяльності ГАШ» 

25
.0

3 

50
 - 

Підготовлені методичні 
рекомендації 

7. Курмишева Н.І. Круглий стіл «Приватна 
освіта на Полтавщині: 
здобутки, проблеми, 
перспективи» 

29
.0

3 

20
 - 

Підготовлені методичні 
рекомендації 
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8. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Семінар для керівників 
освітніх закладів на базі 
Котелевського РМК «Як 
розвивати емоційне лідерство 
на організаційному рівні» 

13
.0

4 

25
 - 

Підготовлені навчальні 
матеріали для учасників 
семінару, методичні 

рекомендації 

9. Устименко Т.А. Інтернет-конференція 
«Емоційна компетентність 
керівників ЗНЗ» 19

.0
4 

10
 

1 

Підготовлені методичні 
рекомендації 

10. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Семінар керівників ЗНЗ 
Пирятинського району 
«Самооцінювання роботи 
школи» 

28
.0

4  - 

Підготовлені навчальні 
матеріали для учасників 

семінару 

11. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Районний семінар директорів 
Решетилівського району 
«планування розвитку 
школи» 

30
.0

6 

20
 - 

Підготовлені навчальні 
матеріали для учасників 

семінару 

12. Гавриш Р.Л., 
Водолазська 

Т.В. 

Районний семінар директорів 
шкіл Хорольського району 
«ГАШ як інноваційна модель 
освітнього закладу» 

17
.1

0 

23
 - 

Підготовлені методичні 
рекомендації 

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

Ільченко 
В.Р. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Теоретичні та методичні 
основи організації 
здоров’язберігаючого 
навчального середовища 
учнів загальноосвітньої 
школи»  

14
.0

4.
 

90
 

35
 

Збірник матеріалів 
конференції, рекомендації 

2.  Пашко Л.Ф., 
Корягіна 
Н.В. 

Обласний науково-
методичний семінар «Моделі 
сучасних компетентностей 
педагогічного працівника» 

9.
12

 

40
 - 

Рекомендації семінару та 
збірник матеріалів 

 

Центр практичної психології і соціальної роботи
1. Сухенко 

Я.В. 
Обласний науково-
практичний семінар для 
соціальних педагогів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів «Поширення 
кращого досвіду роботи 
соціальних педагогів 
Полтавської області» на базі 
Піщанської гімназії 

25
.0

3.
 

39
 - 

Поширення кращого досвіду 
роботи соціальних педагогів 
Полтавської області : 
[матеріали обласного науково-
практичного семінару] / 
Укладач Сухенко Я. В. – 
Полтава : ПОІППО, 2011 – 
7 с., електронний додаток. 

2. Сухенко 
Я.В. 

Тренінг для соціальних 
педагогів закладів 
інтернатного типу 
«Використання 
інформаційно-
комунікаційних технологій в 
роботі працівників 
психологічної служби 
закладів освіти інтернатного 
типу Полтавської області»  

26
-2

7.
04

. 

30
 - 

Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в 
роботі працівників 
психологічної служби 
закладів освіти інтернатного 
типу Полтавської області : 
[програма тренінгу] / 
Укладачі Л. О. Жданюк, 
Я. В. Сухенко. – Полтава : 
ПОІППО, 2011. – 15 с. 
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3. Сухенко 
Я.В. 

Обласний науково-
практичний семінар для 
соціальних педагогів ЗНЗ, 
ПТНЗ, ВНЗ «Поширення 
кращого досвіду роботи 
соціальних педагогів 
Полтавської області» на базі 
ПОІППО  

27
.1

0.
 

38
 - 

Поширення кращого досвіду 
роботи соціальних педагогів 
Полтавської області : 
[матеріали обласного науково-
практичного семінару] / 
Укладач Сухенко Я. В. – 
Полтава : ПОІППО, 2011. – 
8 c, електронний додаток 

4. Муліка К.М. Обласний семінар-практикум 
«Модернізація роботи з 
кадрами у світлі 
впровадження Базової 
програми «Я у Світі»: 
психологічний аспект» 
(спільно з Кременчуцьким 
методичним кабінетом) 

28
.0

4.
 

70
 - 

Модернізація роботи з 
кадрами у світлі 
впровадження Базової 
програми «Я у Світі»: 
психологічний аспект: 
[матеріали семінару] / 
Укладач К. М. Муліка. – 
Полтава : ПОІППО, КМЦ  
2011. – 15 с. 

5. Муліка К.М. 
Чемшит В. 

Г. 

Постійнодіючий семінар 
«Роль професійної орієнтації 
учнівської молоді області на 
здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей»  16

.0
6.

 

50
 - 

Роль професійної орієнтації 
учнівської молоді області на 
здобуття актуальних на ринку 
праці професій та 
спеціальностей: [матеріали 
семінару] / Укладач К. М. 
Муліка, В.Г. Чемшит. – 
Полтава : ПОІППО, 2011. – 
15 с. 

6. Муліка К.М. Тренінг «Базові навички 
медіатора шкільної служби 
розв’язання конфліктів» 

28
-3

1.
03

. 

26
 - 

Муліка К. Шкільні служби 
порозуміння як шлях до 
підвищення психологічної 
культури в учнівському 
середовищі / Катерина Муліка  
//  Постметодика. – 2010. - № 6 
(97). – С. 32-41. 

7. Муліка К.М. Тренінг «Медіакультура 
особистості: соціально-
психологічний підхід» 

12
-1

3.
05

. 

24
 

2 

Наказ ГУОН 
облдержадміністрації від 
14.10.2011 № 400 «Про 
проведення всеукраїнського 
експерименту з упровадження 
медіаосвіти в навчально-
виховний процес 
загальноосвітніх закладів 
України» 

8. Муліка К.М. Тренінг «Базові навички 
медіатора шкільної служби 
порозуміння» 

28
-3

1.
03

. 

26
 

- 

Муліка К. Шкільні служби 
порозуміння як шлях до 
підвищення психологічної 
культури в учнівському 
середовищі / Катерина Муліка  
//  Постметодика. – 2010. - № 6 
(97). – С. 32-41.  
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9. Жданюк 
Л.О. 

Обласний науково-практичний 
семінар «Особливості роботи 
практичного психолога 
спеціального навчального 
закладу в умовах сенсорної 
кімнати (кімнати психологічного 
розвантаження). Використання 
спеціального корекційного 
обладнання» 

02
.0

2.
 

30
 

– 

– 

10. Жданюк 
Л.О. 

Обласний семінар «Організація 
роботи з життєзберігаючої 
поведінки дітей та підлітків в 
навчальних закладах з метою 
попередження дитячого 
травматизму» для спеціалістів з 
охорони праці відділів освіти, 
професійно-технічних та 
інтернатних закладів 

17
.0

3.
 

60
 

– 

– 

Обласний тренінговий центр природного розвитку дитини
1. Коршунова 

Т.Л. 
Тренінг «Планування 
життєдіяльності дітей в 
дошкільному закладі», для 
керівників методоб’єднань та 
вихователів ДНЗ   м. Лубни. 

27
.0

3.
 

41
 - 

 
 

Робочі матеріали  до тренінгу 

2. Грядовкіна 
Ж.А. 

Тренінг «Як організувати 
самостійну діяльність дітей 
дошкільного віку», для 
керівників методоб’єднань та 
вихователів ДНЗ м.Гадяч  

27
.0

4.
 

18
 - 
 
 

Робочі матеріали  до тренінгу 

3. Токаренко 
Н.М. 

Навчальний тренінг «Проектна 
діяльність з дітьми 
дошкільного віку», для 
керівників методоб’єднань та 
вихователів ДНЗ Полтавського 
району,                с. Терешки   

18
.0

5.
 

19
 

– 

 
 
 

Робочі матеріали  до тренінгу 

4. Токаренко 
Н.М. 

Навчальний тренінг «Проектна 
діяльність з дітьми 
дошкільного віку», для 
керівників методоб’єд-нань та 
вихователів ДНЗ м. Лубни 

25
.1

0.
 

37
 

– 

 
 

Робочі матеріали  до тренінгу 

5. Токаренко 
Н.М. 

Навчальний тренінг «Проектна 
діяльність з дітьми 
дошкільного віку», для 
керівників метод-об’єд-нань та 
вихователів ДНЗ   
м. Гадяч, Гадяцького р-ну. 

9.
11

. 

24
 

– 

 
 

Робочі матеріали  до тренінгу 

Відділ методики виховання
1. Кирилюк М.В.,

Лук’яненко Н.О
Обласний науково-практичний 
семінар для завідуючих 
районними(міськими)методичн
ими кабінетами «Емоційний 
інтелект як ключовий фактор 
досягнення лідерства»  22

-2
4.

03
., 

01
-

03
.1

1 

45
, 4

0 

-- 

Матеріали обласного науково-
практичного семінару 
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2. Кирієнко 
М.І. 

Обласний семінар з теми 
«Розвиток емоційного 
інтелекту учнів на уроках 
фізичної культури та «Захист 
Вітчизни» 

05
.1

0.
11

. 

35
 - 

Методичні рекомендації 
семінару /лист ПОІППО від 

02.09.11.№1036 

3.  
Халецька 
Л.Л. 

Обласний семінар-практикум 
«Формування емоційного 
інтелекту учнів на предметах 
освітньої галузі «Естетична 
культура» 

12
.1

0.
11

 . 
 65
 - 

Методичні рекомендації 
семінару (збірка матеріалів 

семінару) 

4. Романенко 
А.М. 

Обласний семінар-практикум 
«Модель виховної системи 
навчального закладу 
сільського району. Створення 
виховного простору 

16
.0

3.
11

. 

35
 - 

Методичні рекомендації 
семінару (збірка матеріалів 

семінару) 

5. Чемшит В.Г. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Науково-методичні основи 
становлення професійної і 
технологічної освіти в 
освітньому просторі 
України» 

29
-3

0.
09

 

20
0 

15
0 

Збірка наукових праць. Вип.3 
ПНПУ.– Полтава: ПНПУ, 

2012 р. – 480 с. 

6. Гелеверя 
Р.О. 

Обласний семінар – практикум 
з проблеми «Роль шкільної 
бібліотеки у формуванні 
читацької компетентності 
школярів» 

26
.0

4.
11

. 

45
 

4 

Методичні рекомендації 
семінару (збірка матеріалів 

семінару) 

7. Красницька 
 О.А. 

Обласний семінар-практикум 
«Організація роботи шкільного 
дебатного клубу» 

11
.1

0.
11

 

45
 

2 
Методичні рекомендації 
семінару (збірка матеріалів 

семінару) 

Відділ гуманітарних дисциплін 
1. Цехановська 

В.О. 
семінар заст. д-в шкіл з 
погл.вивченням ІМ 

27
.0

4 

10
 - 

Збірник матеріалів семінару 

2. Цехановська 
В.О 

Інструктивно-мет. нарада 
керівників РМО  1.

1 1 29
 - - 

3. Коваленко 
О.П. 

Майстер-класи учителів 
української мови і літератури 
Полтавської області для 
словесників України 
(Харківська, Кіровоградська, 
Чернігівська, Черкаська , 
Миколаївська області) На 
базі Полтавської області 

17
-1

8.
03

 

35
 

25
 

 
 

Матеріал подано на дисках 

4. Коваленко 
О.П. 

Міжобласний науково-
практичний семінар учителів 
української мови і літератури 
Полтавської та 
Кіровоградської областей 
«Синтез нових підходів у 
викладанні української мови 
та літератури» На базі 
Кіровоградської області 

17
-1

8.
09

. 

25
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5. Коваленко 
О.П. 

Обласний науково-
методичний семінар 
«Акмеологічні засади 
розвитку професійної 
компетентності вчителів 
словесності» на базі 
Машівського району  

19
.1

0 

35
 - 

Видано збірку матеріалів  

6. Коваленко 
О.П. 

 Фестиваль мов, присвячений 
Міжнародному дню рідної 
мови. На базі  
Миргородського району 

24
.0

2 

45
  

 
Матеріал надруковано у 
місцевій газеті 

7. Міщенко 
І.О. 

Обласний семінар-практикум 
«Інформаційно-
комунікаційні технології у 
викладанні правознавства» 

12
.1

0 

40
 - 

Збірник матеріалів семінару 

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

Обласний науково-мето-
дичний семінар «Емоційний 
інтелект як засіб успішої 
сомореалізації вчителя» 

4.
04

 

40
 - 

Рекомендації семінару 

9. Міщенко 
І.О. 

Всеукраїнська наукова 
конференція «1941-й рік на 
Полтавщині: людський вимір 
трагедії та героїзму» 

28
.1

0 

15
0 3 

Збірник матеріалів 
конференції 

10. Міщенко 
І.О. 

Обласна накова конференція 
 «М.П. Драгоманов – 
видатний український вчений 
і громадський діяч» 

29
.1

0 

50
 

5 
Збірник матеріалів 
конференції 

11. Чирка В.В. Обласні літературні читання  
«Ідея добра у творчості 
М.Булгакова» та «Вечір однієї 
книги: «Майстер і Маргарита» 
М.Булгакова» (до 120-річчя з 
дня народження видатного 
письменника М.О.Булгакова) 
(на базі ПОІППО та обласної 
універсальної наукової 
бібліотеки 
ім.П.Котляревського); 

15
.0

5 

57
 - 

 
- 
 
 

12. Чирка В.В. Обласна інструкт.-методична 
нарада «Про особливості 
викладання світової 
літератури у 2011-2012 н. р.». 

20
.0

9 

35
 - 

Методичні рекомендації 
надіслані у відділи 
(управління) освіти 

13. Чирка В.В. Міжрегіональний «круглий 
стіл» «Пересопницьке 
Євангеліє: велика подорож у 
часі» 
 

12
.1

0 

77
 

2 

Публікація  «Пересопницьке 
Євангеліє: подорож 
продовжується»  

у «Новинах ПОІППО»  
(див. сайт ПОІППО). 

14. Чирка В.В. Обласний науково-
практичний семінар 
«Формування емоційного 
інтелекту особистості 
засобами світової 
літератури» на базі м. Лубни.   

23
-2

4.
11

 

43
 - 

Збірка матеріалів 
 (на електронних  носіях).  
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Відділ початкової, дошкільної та спеціальної освіти 
1. Калініченко 

І.О. 
Обласний науково-практич-
ний семінар «Особливості 
взаємодії загальноосвітніх 
навчальних закладів та 
ПМПК у здійсненні 
інклюзивного навчання» 

17
.0

3.
 

35
 - 

Збірка матеріалів 
 (на електронних  носіях). 

2. Калініченко 
І.О. 

Обласний семінар-тренінг 
«Школа інклюзивної освіти» 

25
.1

0.
 

32
 - 

Калініченко І.О. Робочі 
матеріали семінару-тренінгу 
«Методичні рекомендації щодо 
організації навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, 
психолого-педагогічний 
супровід» / упорядник : 
Калініченко І.О., Жданюк Л.О. 
– Полтава : ПОІППО, 2011. – 44 с. 

3. Кирилюк  М.В. 
Гавриш Р.Л. 
Калініченко 
І.О. 
Лук’яненко 
Н.О. 
Новак О.О. 
Буйдіна О.О. 

Обласний семінар-тренінг у 
рамках реалізації 
українсько-польського 
проекту «Лідери освітніх 
ініціатив»  

06
-1

1.
06

 

25
 

2 

Збірка матеріалів 
 (на електронних  носіях). 

4. Кирилюк  М.В. 
Гавриш Р.Л. 
Калініченко 
І.О. 
Лук’яненко 
Н.О. 
Новак О.О. 
Буйдіна О.О. 

Обласний семінар-
практикум «Лідерство як 
умова змін в освіті» 

06
-0

8.
11

 

40
 

1 
Збірка матеріалів 

 (на електронних  носіях). 

5. Крилевець 
М.П. 

Обласний семінар-
практикум  «Досягнення та 
перспективи розвитку 
педагогічної технології 
«Довкілля» у початковій 
школі Полтавщини» 

28
.0

4.
 

40
  

Крилевець М.П., 
Робочі матеріали  обласного 

семінару-практикуму, методичні 
рекомендації.  

/ упорядник  Крилевець М.П., - 
Полтава: ПОІППО, 2011 – 40с.  

6. Пасяда М.І. 
Корф І.В. 

Обласний семінар-
практикум: «Сучасне 
заняття у дошкільному 
навчальному закладі»  

24
.0

5.
 

38
  

Рекомендації до семінару 

7. Пасяда М.І. 
Корф І.В. 

Обласний семінар-
практикум: «Модернізація 
роботи з кадрами в світлі 
впровадження Базової 
програми «Я у Світі»: 
психологічний аспект» 

28
.0

4.
 

50
  

Рекомендації до семінару 

8. Пасяда М.І. 
Корф І.В. 

Обласна нарада-семінар: 
«Рік дошкілля в області: 
підсумки, проблеми, 
перспективи. Регіональний 
аспект впровадження 
дошкільної освіти дітей 
п’ятирічного віку» 

24
.1

1.
 

45
  

Рекомендації до наради-
семінару 



 
82 

 

 
Відділ природничих дисциплін 

1. Буйдіна 
О.О. 

Регіональний науково-
практичний семінар 

«Менделєєвські читання» 03
.0

3 

80
 

1 

Збірник наукових праць  

2. Буйдіна 
О.О. 

Обласний семінар-
практикум «Професійна 

компетентність учителя хімії 
сучасного 

загальноосвітнього 
навчального закладу» 

21
.0

3 

40
 - 

Методичні рекомендації 

3. Буйдіна 
О.О. 

Регіональний науково-
практичний семінар 

«Проектна технологія у 
навчанні хімії» 

12
.0

5 

70
 

1 

Збірник матеріалів учасників 
семінару 

4. Буйдіна 
О.О. 

Науковий лекторій «Сучасні 
досягнення хімічної науки» 

15
.0

1 

28
 

1 

Новини ПОІППО 

5. Буйдіна 
О.О. 

Круглий стіл «Шкільна 
хімічна освіта: проблеми і 
перспективи» 04

.0
3 

35
 

1 

Новини ПОІППО 

6. Козак І.О. Регіональний науково-
практичний семінар «Вплив 
емоційного інтелекту на 
формування життєвих 
навичок в процесі вивчення 
природничо-математичних 
дисциплін в 
загальноосвітній школі»
  

29
.1

1 

40
 

1 
Новини ПОІППО 

7. Козак І.О. Обласний науково-
методичний семінар  
«Методичні аспекти 
екскурсійної роботи у 
процесі вивчення курсу 
біології рослин» 

24
.0

5 

40
 

1 

Новини ПОІППО 

8. Козак І.О. Інструктивно-
методична «Особливості 
охоплення учнівської молоді 
навчанням за програмами 
розвитку життєвих навичок 
при вивченні біології та 
основ здоров’я 2011-1012 
навчальному році». 

Тр
ав
ен
ь 

20
11
р.

 

27
 - 

- 

9. Шкоденко 
Л.А. 

Обласний науково-
методичний семінар  
 «Актуальні проблеми 
методики викладання 
географії в умовах 
профільної школи» на базі 
Терешківської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Полтавського 
району 

16
.1

1 

53
 

5 

Методичні рекомендації 
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10. Шкоденко 
Л.А. 

Круглий стіл  
«Навчально-методичне 
забезпечення викладання 
географії» 
 

13
.1

1 

39
 

2 

Методичні рекомендації 

11. Гарус І.Б. XІ Всеукраїнські педагогічні 
читання «Науково-
педагогічна спадщина 
Михайла Остроградського і 
сучасні проблеми освіти»  
 

26
-2

7.
09

 

39
6 

12
 

наказ ГУОН від 11.11.2011 № 
443 "Про підсумки проведення 
XІ Всеукраїнських 
педагогічних читань «Науково-
педагогічна спадщина 
Михайла Остроградськогоі 
сучасні проблеми освіти» у 
2011 році". Публікації на 
головній сторінці сайту 
Математична освіта 
Полтавщини (matempolt.at.ua) 
та стаття Гарус І.Б. XІ 
Всеукраїнські педагогічні 
читання «Науково-педагогічна 
спадщина М. Остроградського і 
сучасні проблеми освіти». 
Математича газета., 2011.– 5-8 
с. 

12. Гарус І.Б. Обласний семінар на базі 
Миргородської 
загальноосвітньої школи 
I-III ступенів № 1 імені 
Панаса Мирного 
Миргородської міської ради 
Полтавської області 
"М.В.Остроградський і 
методики викладання 
математики в сучасній 
школі" 

28
-2

9.
04

 

30
 - 

Матеріали обласного науково
практичного семінару М. В
Остроградський і методики
викладання математики в
сучасній школі. - Миргород
ПОІППО, 2011. – 37 с. 

13. Кучеренко 
О.В. 

Обласний семінар 
«Впровадження 
інноваційних технологій під 
час вивчення фізики» для 
методистів фізики міських 
(районних) методичних 
кабінетів 

27
.0

4.
 

40
 

0 

Прийнято рекомендації 
обласного семінару для роботи 
методистів фізики міських 

(районних) методичних 
кабінетів 

14. Шостя 
С.П. 

Обласний науково-
методичний семінар 
«Використання  мережевих 
технологій у навчальному 
процесі:  
Всеукраїнська освітня 
мережа «Щоденник» 

02
.0

6 

65
 

2 

Новини ПОІППО  

15. Шостя С.П. Обласний інформаційно-
методичний семінар 
«Формування інформаційно-
технологічної 
компетентності учнів у 
процесі вивчення 
інформатики» 

19
-2

0.
10

 

25
 

1 

Новини ПОІППО, методичні 
рекомендації 
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16. Іщенко 
Л.М., 

Шостя С.П. 

Обласний тренінг для 
координаторів проекту 
«Цифрові технології» 21

.0
1 

32
 

0 

Новини ПОІППО 

17. Шостя С.П. Обласний майстер-клас 
«Адміністрування локальної 
мережі ЗНЗ» 22

.0
3 

32
 

0 

Новини ПОІППО 

18. Шостя С.П. Обласний тренінг 
«Методика роботи з 
обдарованими дітьми» 

29
-3

0.
04

 

28
 

0 

Новини ПОІППО 

19. Іщенко 
Л.М., 

Шостя С.П. 

Обласний тренінг 
«Онлайнові навчальні 
технології» 04

.1
0 

26
 

2 

Новини ПОІППО 

Відділ засобів навчання 
1. Деменко О.О. Обласна інструктивно-

методична нарада «Шкільний 
автобус: проблеми і 
перспективи» 24

.1
0.

 

30
 

0 

Рекомендації відділам освіти 
райдержадміністрацій роздані 
під час наради 

2. Атахаджаєва 
Н.В. 

Обласний семінар-практикум 
«Організація роботи 
шкільного бібліотекаря з 
фондами в умовах 
автоматизації бібліотечних 
процесів (з досвіду 
використання комп’ютерної 
програми «Sоната» у 
Ковалівському обласному 
ліцеї) 

12
.0

5.
 

45
 

0 
Рекомендації методистам з 
бібфондів щодо організації 
впровадження інноваційних форм 
роботи у шкільній бібліотеці.  
Подання до МОНмолодьсорту 
матеріалів для отримання  
відповідних рекомендацій щодо 
використання в бібліотеках ЗНЗ  
створеної при ПОІППО 
комп’ютерної програми «Sоната» 

3. Дмитренко І.І. Обласний семінар-
практикум з проблеми 
«Впровадження моделі 
навчання «1 учень – 1 
комп’ютер» у закладах 
освіти районів (міст): стан, 
проблеми, перспективи» 

9-
11

.0
3.

 

32
 

0 

Рекомендації надіслані у відділи 
(управл  іння) освіти 

Відділ зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
4. Кравченко 

Т.О. 
Барболіна 
Н.М. 

Інструктивно-методична 
нарада з питань організації та 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 
Полтавській області у 2011 р. 

05
.0

1.
20

11
 

30
 

2 

План спільних дій щодо 
організаційно-методичного 
супроводження ЗНО-2011 у 
Полтавській області 

5. Кравченко 
Т.О. 

  Королех 
О.К. 

Інструктивно-методична 
нарада з питань організації та 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 
Полтавській області у 2011 р. 

24
.0

2.
20

11
 

30
 

2 

– 
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6. Кравченко 
Т.О. 
Королех О.К. 
Одарюк О.О. 
Яресько С.О. 
Барболіна 
Н.М. 

Навчальні семінари для 
інструкторів та відповідальних 
працівників, залучених до 
проведення пробного 
тестування у 2011 році 

15
-1

7.
03

., 
18

.0
3.

21
-2

4.
03

., 
29

03
20

11
45

9 - 

 

7.  Кравченко 
Т.О. 
 Королех 
О.К. 
 Одарюк 
О.О. 
 Яресько 
С.О. 
Барболіна 
Н.М. 

Навчальні семінари для 
інструкторів та відповідальних 
працівників, залучених до 
проведення основної сесії ЗНО 
у 2011 році 

16
.0

3.
, 2

1.
03

., 
23

.0
3.

, 
24

.0
3.

, 
29

03
0

04
08

04
20

11
50

9 – 

– 

8. Кравченко 
Т.О. 

 Яресько 
С.О. 
Барболіна 
Н.М. 

 

Інструктивно-методична 
нарада з питань організації та 
проведення між народ-ного 
порівняльного дослідження 
TIMSS-2011 у районах(містах) 
області 

28
.0

4.
20

11
 

16
 

– 

Лист-звіт до Інституту 
інноваційних технологій і змісту 
освіти 

 

9. Кравченко 
Т.О. 

 Королех 
О.К. 
 Барболіна 
Н.М. 

Інструктивно-методична 
нарада з питань організації та 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 
Полтавській області у 2011 р. 

20
.0

5.
11

 

90
 

2 

– 

10. Кравченко 
Т.О. 

 Яресько 
С.О. 
Барболіна 
Н.М. 

 

Інструктивно-методична 
нарада з питань проведення 
моніторингового дослідження 
стану реалізації Концепції 
профільного навчання в 
старшій школі та пробного 
тестування у Полтавській 
області. 

02
.1

1.
11

 

60
 

– 
Лист-звіт до Інституту 
інноваційних технологій і змісту 
освіти  
   

Відділ ліцензування та атестації навчальних закладів 
1. Куляєва О.О., 

Павлова Н.К., 
Канівець З.М. 

Обласний семінар-тренінг 
«Самоатестація навчальних 
закладів як складова 
державної атестації 
діяльності навчальних 
закладів» 

19
-2

2.
09

. 
20

11
 р

. 

25
 

1 

 
Атестаційні матеріали ПТНЗ 
області (протокол засідання  
ДАК України від 24.11.2011 р. 

№91) 

2. Куляєва О.О., 
Павлова Н.К., 
Канівець З.М. 

Обласна інструктивно-
методична нарада 
«Організаційно-методичне 
забезпечення атестації 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області за 
оновленою програмою» 

19
.0

4.
 

20
11

 р
. 

30
 - 

 
– 

 

Таблицю підготувала Чупрікова Л.А. 



 
86 

 

3.3. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області, 
моніторинг педагогічної діяльності (Шкоденко Л.А.) 

На засіданні науково-методичної ради 24 листопада 2010 року (протокол №5) було 
прийнято рішення про внесення до плану роботи ПОІППО на 2011 рік питання про вивчення 
стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін і 
результативності організаційно-методичних заходів у районах Полтавської області. На 
виконання цього рішення був підписаний наказ Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського від 28.03.2011 року № 93 «Про 
вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін», яким 
затвердили план вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із 
навчальних предметів. Відповідно до наказу методисти повинні здійснити протягом року 
вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із навчальних предметів у 
районах області і до 20 листопада поточного року підготувати довідки. 

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із навчальних 
предметів було здійснено відповідно до плану роботи Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського на 2011 рік:  

 

№  
п/п 

Предмет Район (місто)  Термін 
 

Відповідальний 

1. Інформатика   
 

Диканський р-н 
Зіньківський р-н 

протягом року  Шостя С.П.  
 

2. Біологія,   
основи здоров’я  

м. Кременчук, 
Кременчуцький р-н 

протягом року  Козак І.О. 

3. Економіка,  
географія  

Шишацький р-н 
Великобагачанський р-н 

протягом року  Шкоденко Л.А. 

4. Математика   
 

Гребінківський р-н 
Пирятинський р-н 

протягом року  Гарус І.Б. 

5. Фізика,  
астрономія  

Семенівський р-н 
Хорольський р-н 

протягом року  Кучеренко О.О. 

6. Хімія   
 

Чутівський р-н 
Карлівський р-н 

протягом року  Буйдіна О.О. 

7. Початкові класи   
 

м. Миргород  
Лохвицький р-н 

протягом року  Крилевець М.П. 

8. Інклюзивне  
навчання  

м. Лубни   протягом року  Калініченко І.О. 

9. Логопедія   Новосанжарський р-н протягом року  Тимошенко Н.П. 
10. Дошкільне  

виховання  
м. Лубни  
Миргородський р-н 

протягом року  Пасяда М.І  
Корф І.В. 

11. Іноземні мови   Карлівський р-н 
Котелевський р-н

протягом року  Цехановська В.І. 

12. Українська мова   
і література    

Хорольський р-н 
Козельщинський р-н 

протягом року  Коваленко О.П. 

13. Історія,  
правознавство  

м. Полтава  
Чорнухинський р-н 

протягом року  Міщенко І.О. 

14. Світова 
література   

Оржицький р-н 
Чорнухинський р-н

протягом року  Чирка В.В. 

15. Фізична Гадяцький р-н протягом року  Кирієнко М.І. 
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культура,  
захист Вітчизни  

Машівський р-н 
 

16. Російська мова,  
діяльність  
шкільних  
бібліотек  

м. Миргород 
Решетилівський р-н  
 

протягом року   Гелеверя Р.О.

17. Музика,  
образотворче   
мистецтво,  
художня 
культура  

м. Комсомольськ 
Полтавський р-н  
 

травень-
жовтень   

Халецька Л.Л.

18. Виховна робота   Лубенський р-н 
Глобинський р-н

березень-
червень 

Романенко А.М.

19. Трудове  
навчання,  
креслення  

м. Кременчук 
Кобеляцький р-н  
 

березень-
листопад  
 

Чемшит В.Г.

Моніторингом були охоплені всі райони та міста області. Методистами було 
надано методичну допомогу 76 навчальним закладам, відвідано і проаналізовано 82 уроки. 
Для визначення розбіжностей між рівнем навчальних досягнень за результатами 
контрольних випробувань та рівнем навчальних досягнень учнів, визначений у 
навчальному закладі, методистами проведено контрольні роботи, якими охоплено близько 
7000 учнів. 

Результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із 
навчальних предметів  обговорені  на засіданні науково-методичної  ради 24 листопада 
2011 року і затверджені довідки  (протокол № 5). 

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

1. Загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання 
У  2011-2012   навчальному   році    забезпечення    підручниками    учнів 1-11 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання складає 96,61%.  

 З них забезпечення підручниками 2006-2011 років (нові видання)  – 74,4%. 
Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 99,15% (з них нові видання – 28,39%).  
5-9 кл. – 99,84% (з них нові видання – 88,38%).  
10-11 кл. – 86,51% (з них нові видання –  86,51%).  

Стовідсотково до потреби учнів забезпечені підручниками з предметів державного 
(інваріантного) компоненту навчання 1, 3, 4 та  5-8 класи. Для  класу не вистачає 
підручників з предметів «Я і Україна. Довкілля» та «Основи здоров'я»  (забезпечення 2 кл. 
складає 97,02%). Для 9 кл. не вистачає підручників з предмету «Основи здоров'я» 
(забезпечення 9 кл. складає 99,47%).    

Учні 10 кл. забезпечені підручниками, які видано за рахунок Державного бюджету 
України,   на 86,11%,  учні 11 кл. – на 86,86%.  

2. Загальноосвітні навчальні заклади з російською мовою навчання  
У  2011-2012   навчальному   році    забезпечення    підручниками    учнів 1-11 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання складає 93,2%. З них 
підручниками 2006-2011 років видання  – 72,4%. Зокрема по класах: 
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1-4 кл. – 98,7% (нові видання – 28,8%).  

5-9 кл. – 97,7% (нові видання – 85,3%).  

10-11 кл. – 77,8% (нові видання –  77,8%).  

3. Спеціальні навчальні заклади  
ЗОШ-інтернат для глухих дітей забезпечена спеціальними підручниками (1-4 кл.) 

на 95,8%, з них новими – на 83,6%. 

ЗОШ-інтернат для слабочуючих забезпечена підручниками (1-4 кл.) на 94,2%, з 
них новими – 76,8%. 

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 92,1%, з них 
новими – 69,7%. 

Учні даного навчального закладу використовують підручники загальноосвітньої 
школи, які забезпечують виконання програм навчання, але не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам для дітей з вадами зору. 

4. Допоміжні загальноосвітні начальні заклади 
Допоміжні школи забезпечені спеціальними підручниками на 52,5%, з них новими 

– на 16%. Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 48,2% (нові видання – 23,9%). 

5-9 кл. – 57,2% (нові видання – 14,2%). 

10 кл. – 13,8% (нових видань немає). 

 

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

проведено 8 засідань відділу з таких питань: 
 оновлення плану-графіку атестації ПТНЗ області для подальшого 

погодження на засідання регіональної експертної ради та затвердження Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України; 

 організація вивчення стану виконання ліцензійних умов приватних 
начальних закладів (приватний НВК Оксани Данько, ліцей Полтавської державної 
аграрної академії); 

 про особливості підготовки атестаційних матеріалів професійно-технічними 
навчальними закладами; 

 підготовка тренінгу з теми: «Програмно-методичне забезпечення атестації 
професійно-технічного навчального закладу»; 

 узгодження плану проведення інструктивно-методичної наради з питання 
атестації ПТНЗ області у 2011-2012 н. р.; 

 про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2011» та підготовка до проведення «Учитель року-2012»;  

 обговорення внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019;  

 аналіз роботи відділу за поточний рік та планування на 2012 р. 
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Упорядковано електронний варіант Державних стандартів із 244 робітничих 
професій, зокрема внесено нові державні стандарти. 

Підготовлено електронний варіант методичного забезпечення атестації професійно-
технічних навчальних закладів. 

Здійснено атестаційну експертизу навчальних закладів – шкіл-інтернатів та 
позашкільних закладів: Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат; 
Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді; Полтавський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді; Полтавський обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді; Обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді. 

Проведено перевірку виконання ліцензійних умов професійної освітньої діяльності 
навчальними закладами  Полтавської області приватної форми власності: приватний НВК 
Оксани Данько, ліцей Полтавської державної аграрної академії 

Проведено:  
 експертизу ліцензійних матеріалів 93 суб’єктів ліцензування; 
 експертизу атестаційних матеріалів 117 загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів; 
 експертизу атестаційних матеріалів 12 професійно-технічних навчальних 

закладів. 

Підготовлено 4 засідання регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів та пакет документів до них. 

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

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

Проведено тренінг 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-
2011»: 

 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-2011». 

Проведено:  
 консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість біля 112). 
 консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість  266). 
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3.6. Моніторинг забезпечення засобами навчання (Деменко О.О.) 

Навчально-комп'ютерні комплекси (Дмитренко І.І.) 
Робота протягом поточного року була спрямована на виконання Державної 

цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків». 

На виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області 
на 2011-2015 роки (завдання 2.2. Впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій), 
затвердженої рішенням третьої сесії обласної ради шостого скликання від 01.02.11.,  
придбано 10 навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних 
закладів міст обласного підпорядкування. 

Станом на 01.12.2011 р. у загальноосвітніх навчальних закладах області 
налічується 9404 сучасні персональні комп’ютери (у тому числі: у міських школах – 5001, 
у сільських – 4403). Середній показник навантаження на один персональний комп’ютер 
становить 15 учнів 1-11 класів (у тому числі: у міських школах – 22 учнів, у сільських 
школах – 12 учнів) при середньому показнику в Україні – 32 учні. 

  
Динаміка кількості персональних комп’ютерів у ЗНЗ області:  

 
                            2009 – 2011 рр.                  Динаміка за 2011 рік 

        
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Обладнано 744 навчальні комп’ютерні комплекси (у тому числі: у міських школах 

– 287, у сільських – 457). Усі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів забезпечені 
навчальними комп’ютерними комплексами. Ведеться робота щодо створення локальних 
мереж закладів освіти.  

За місцеві кошти придбано 333 мультимедійні проектори та 88 інтерактивних 
дошок. 

Послугами мережі Інтернет користується 420 загальноосвітніх шкіл (у тому числі: 
міських шкіл – 97,9%, сільських – 89,3%). 359 ЗНЗ (48,1% від потреби) мають веб-сайти. 
Усі заклади освіти області зареєстровані в мережі інформаційно-маркетингового центру 
(www.c2n.info).  

Зокрема, за програмою Intel «Навчання для майбутнього» в області підготовлено 
(станом на 01.08.11.) 12968 учителів (86% від потреби). За кількісним показником – це 
другий результат в Україні, а за відсотковим – перший (Аналітична довідка щодо стану та 
результатів впровадження Міжнародних освітніх ініціатив Intel в Україні. Т Нанаєва). 
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Проводиться робота щодо створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх 
навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань. 

У 2011 році проведено:  
- інструктивно-методичну нараду з методистами районних (міських) методичних 

кабінетів – 30 осіб (на базі ПОІППО); 
- тренінги з підготовки тренерів районного (міського) рівня для створення системи 

веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області в Інтернеті – 30 
осіб (на базі Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка). 
 

Динаміка створення веб-сайтів у 2009 – 2011 рр. (кількість сайтів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шкільні автобуси (Деменко О.О.) 

 
Питання підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають у сільській місцевості на відстані 
понад 3 км від навчального закладу, регламентовано Законами України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування», Державною програмою 
«Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабміну від 16.01.03. № 31 зі змінами, 
затвердженими постановою Кабміну від 09.06.11. № 614, а також Комплексною 
програмою розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки та районними 
програмами «Шкільний автобус».  

 Ці нормативні документи гарантують соціальний захист учасників навчально-
виховного процесу, поліпшення освітнього рівня населення, створюють умови для рівного 
доступу до якісної освіти у сільській місцевості, а також забезпечують раціональне 
використання кадрового потенціалу навчальних закладів. 

Виконання прийнятих програм суттєво вплинуло на результати організації 
підвезення дітей та педпрацівників у сільській місцевості. Так, протягом 2011 року були 
забезпечені підвезенням 99,4 % учнів і педпрацівників.  

За час дії програми «Шкільний автобус» (2003-2011 рр.) було придбано 196 
транспортних засобів, з них за місцеві та спонсорські кошти – 140 шкільних автобусів, за 
кошти державного бюджету – 56 транспортних засобів. 
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На виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області 
на 2011-2015 роки (в частині «Шкільний автобус»), затвердженої рішенням третьої сесії 
обласної ради шостого скликання від 01.02.11.,  за рахунок коштів обласного бюджету 
придбано 6 шкільних автобусів на загальну суму 2082,8 тис. грн. З них 5 транспортних 
засобів місткістю понад 25 місць отримали Гадяцький, Гребінківський, Кобеляцький, 
Новосанжарський, Семенівський  райони і 1 транспортний засіб місткістю до 25 місць 
отримав Лубенський район. 

За кошти районних бюджетів та спонсорські кошти протягом поточного року було 
придбано 11 шкільних автобусів: Великобагачанський – 1, Глобинський – 3, Диканський – 
1, Карлівський – 1, Лохвицький – 2, Лубенський – 1, Машівський – 1, Чорнухинський – 1.  

У 2011 році за рахунок коштів державного бюджету районам області було 
поставлено 10 шкільних автобусів (з них 2 спецавтобуси – для перевезення дітей з 
обмеженими фізичними можливостями), а саме:  Миргородському і Полтавському – 
спецавтобуси вартістю 454,3 тис. кожен, а також Гадяцькому, Глобинському, 
Диканському, Котелевському, Лубенському, Машівському, Оржицькому, 
Чорнухинському вартістю 356,5 тис. кожен. 

 
Динаміка росту кількості шкільних автобусів області (шт., 2009-2011 рр.) 
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За період з 2003 по 2011 рр. на виконання Програми «Шкільний автобус» 

використано близько 56 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 імені 
М. В. Остроградського 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» Полтавським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 24 
жовтня 2011 року для спеціалістів та методистів відділів освіти райдержадміністрацій, що 
координують на місцях дане питання, була проведена інструктивно-методична нарада 
«Шкільний автобус»: проблеми і перспективи». У заході взяли участь представники 
Територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в 
Полтавській області та Державного підприємства «Полтаваавтотранссервіс».  
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Навчальні кабінети (Тимчук О. В.) 
 
Згідно з моніторингом стану забезпечення шкіл області сучасними навчальними 

кабінетами на 1.11.2011 р. райони області мають 117 сучасних навчальних кабінетів 
природничо-математичного циклу. З них у 2011 році придбано 34 кабінети: 
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Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації та Полтавським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського 
була розроблена Підпрограма підвищення якості шкільної природничо-математичної 
освіти на період 2011–2015 рр., що  увійшла до Комплексної програми розвитку освітньої 
галузі на 2011–2015 рр. За цією програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 
області передбачається придбати за кошти обласного бюджету 76 кабінетів природничо-
математичного циклу (10 – математики, 30 – фізики, 20 – хімії, 10 – біології, 6 – географії). 

Закупівлю кабінетів у 2011 році здійснював Комітет з конкурсних торгів ПОІППО 
(голова - Золотухіна Вікторія Миколаївна, проректор ПОІППО із загальних питань). План 
придбання на 2011 рік за Програмою виконано:  в липні-серпні загальноосвітні заклади 
області отримали 13 комплектів лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів: 

- фізики - 2 (Войнихівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенського району, Машівська 
спеціалізована школа  з поглибленим вивченням окремих предметів); 

- хімії - 6 (Комишнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Миргородського району, Лазірківська ЗОШ І-
ІІІ ст. імені В. Підпалого Оржицького району, Решетилівська гімназія ім. І.Л. Олійника, 
Чорнухинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Г.С. Сковороди, Веселоподільська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Семенівского району, Шишацька спеціалізована школа імені В.І.Вернадського); 

- біології - 5 (Сухомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новосанжарського району, Пирятинський 
ліцей, Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавського району, Хорольська гімназія, Артемівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського району).  

З районних, міських бюджетів та за спонсорські кошти до кінця року школи області 
отримають ще 23 кабінети (математики – 11, фізики – 4, хімії – 1, біології – 6, географії – 
1). 
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Стан забезпечення ЗНЗ Полтавської області сучасними навчальними кабінетами з 
природничо-математичних дисциплін (кількість кабінетів у розрізі районів) 
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3.7. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2011» (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-2011” за 
номінаціями: "Початкові класи", "Світова література", "Історія", "Іноземна мова" 
(німецька), "Образотворче мистецтво". 

До обласного оргкомітету  були надіслані матеріали  88 педагогів із районів та міст 
області, які висловили бажання взяти участь у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського 
конкурсу “Учитель року-2011”: 

 
№  

Номінація 
Кількість 
учасників 

І (районного) туру 

Кількість 
учасників 

ІІ (обласного) туру 
1 Початкові класи 228 23 
2 Світова література 114 18 
3 Історія 117 22 
4 Іноземна мова (німецька) 41 11 
5 Образотворче мистецтво 72 14 

Усього: 572 88 

ІІ (обласний) тур конкурсу проходив у два етапи: 

відбірковий етап – з 24 січня по 27 січня 2011 року; 

очний етап – з 14 лютого по 17 лютого 2011 року. 

Відбірковий етап конкурсу проходив за таким планом: 
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до 24 січня відбувалася реєстрація учасників конкурсу та подача матеріалів до 
фахових журі; 

з 25 січня по 26 січня здійснювалася перевірка надісланих матеріалів членами 
фахових журі; 

27 січня відбулася співбесіда з учасниками відбіркового етапу, яка включала захист 
досвіду та написання контрольної роботи (питання з фаху, питання з методики 
викладання, питання із загальної культури). 

У результаті вивчення документації,  співбесіди, захисту власного педагогічного 
досвіду та письмового тестування журі відібрали по 5 кращих претендентів із кожної 
номінації для участі в очному етапі обласного туру конкурсу. Найбільше учасників із міст 
Полтави, Кременчука, Карлівського та Машівського районів.  

Усі учасники конкурсу досвідчені вчителі, більшість мають більше 10-15 років 
педагогічного стажу, що складає 83% від загальної кількості учасників (25 осіб).  

На очному етапі конкурсу, який пройшов 14-17 лютого 2011 р., серед 25 учасників, 
які пройшли складні випробування: майстер-клас «Я роблю це так…», виконання творчих 
робіт і, звичайно, урок, у кожній номінації було визначено 1 переможця і 4 лауреатів. 

Переможці ІІ (обласного) туру  Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2011” 
 

 

у номінації 
«Початкові класи» 
Короткова Наталія 
Миколаївна, 
Кременчуцька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1; 

 

 

 

у номінації «Історія» 
Дудка Людмила 
Георгіївна, 
Кременчуцький ліцей 
№11; 

 

 

у номінації «Світова 
література» Демченко 
Олена Василівна, 
Полтавська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №18; 

 

у номінації 
«Образотворче 
мистецтво» Пашолка 
Вікторія Миколаївна, 
Полтавська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №4;  
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у номінації «Іноземна 
мова (німецька)» 
Головня Олена 
Володимирівна, 
Кременчуцька СЗОШ  
І-ІІІ ступенів №10 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

 

За результатами проведення ІІІ (заключного) туру Полтавська область має трьох 
номінантів (це ті учителів, що ввійшли у дванадцяту кращих учителів України), це 
відповідно в таких номінацяхї: «Світова література», «Історія», «Іноземна мова 
(німецька)». 

 

3.8. Масові заходи серед учнівської молоді  
(Коваленко О.П., Буйдіна О.О., Халецька Л.Л.) 

 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Упродовж 2011 року учнівська молодь Полтавщини активно залучалась до масових 

заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей школярів, формування їх 
громадянської позиції, мовно-літературного потенціалу. 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 
Наймасовішим заходом була участь представників учнівської і студентської молоді 

у XІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. І етап  охопив більше 
3 тисяч осіб, ІІ – близько тисячі. В обласному етапі брало участь 250, у 
загальнонаціональному – 45 осіб. Активними учасниками були представники усіх районів, 
а переможцями стали  представники із 14 районів.  Найбільше  із Комсомольська ( 4), 
Полтави (3), Кременчука (3), Оржицького районк ( 3), Полтавського району (3). Учениця 
Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Комсомольська відзначена дипломом ІІІ ступеня на 
всеукраїнському етапі. 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 
Письменницькі уміння і навички школярі області демонстрували на І 

Міжнародному  мовно-літературному   конкурсі учнівської і студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, в обласному етапі якого брало участь 150 осіб. Переможцями стали 
представники із 14 районів та міст області. На всеукраїнському етапі  було відзначено  15 
представників Полтавської області. 

 Всеукраїнський конкурс учнівської  творчості «Об’єднаймось, брати мої» 

Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської  творчості «Об’єднаймось, брати 
мої» стала традиційною у двох номінаціях «Література» та «Історія України   і 
державотворення». Цей конкурс долучає школярів до дослідницької роботи, творчих 
літературних пошуків. Учасниками обласного етапу були представники 18 районів та міст. 
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Переможцями  всеукраїнського етапу стали 2  школярі із  Полтави та Лубен, котрі були 
відзначені поїздкою до м.Канева. 

 Результати участі у цих конкурсах у 2010-2011 н.р. ( позначення: І,ІІ,ІІІ – місця в 
обласному етапі, + брали участь, – не брали участі): 
 

Райони Обласний етап 
Всеукраїнського 

конкурсу 
учнівської 
творчості 

Обласний етап 
Міжнародного 
конкурсу з 

української мови 
імені Петра Яцика 

Обласний етап 
Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
учнівської і студентської 

творчості імені 
Т.Шевченка 

Полтава ІІІ,ІІІ. І,І,ІІІ І, ІІ, ІІІ 
Кременчук І І, І, ІІІ ІІ,ІІ 
Комсомольськ ІІ ІІ,ІІ,ІІІ, ІІІ + 
Лубни ІІ І, І, ІІ + 
Миргород – ІІІ ІІ 
Великобагач І + + 
Гадяцький  – ІІ, ІІІ ІІІ 
Глобинський + + + 
Гребінківськ – + – 
Диканський – + + 
Зіньківський + + + 
Карлівський + ІІІ І, ІІІ 
Кобеляцький + І ІІІ 
Козельщинськ + + + 
Котелевський + + І, ІІ 
Кременчуцьк ІІ + + 
Лохвицький ІІІ + ІІ 
Лубенський + ІІ + 
Машівський – + І 
Миргородськ + + І 
Новосанжар ІІІ + І, ІІІ 
Оржицький + ІІ,ІІ,ІІІ + 
Пирятинський – ІІІ, ІІІ + 
Полтавський 0 І, ІІ, ІІ + 
Решетилівськ – + + 
Семенівський – – ІІ 
Хорольський – І І,І 
Чорнухинськ – – – 
Чутівський – + – 
Шишацький – ІІІ ІІІ 

«Сміхограй» 
Традиційним на Полтавщині став фестиваль-конкурс,  присвячений дню 

народження  І.П.Котляревського. У 2011 році  – це «Сміхограй». Проходив у двох 
номінаціях  - виразне читання гуморесок відомих авторів та читання власної гуморески. 
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Серед переможців представники Комсомольська, Полтави, Лохвицького, Котелевського, 
Решетилівського, Зіньківського, Хорольського районів. 

Всеукраїнська гра «Соняшник» 
З метою впровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю та 

розвитку здібностей учнів Творчим об`єднанням «Соняшник» спільно з кафедрою 
українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» 
та Харківською обласною спеціалізованою школою-інтернатом ІІ-ІІІ ступенів 
«Обдарованість» 10 березня 2011 року для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів було проведено ІІ Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» - 2011.  

Учасниками гри стали учні, які зареєструвалися в період з 01.11.2010 р. по 
24.01.2011 р. на сайті гри «Соняшник» (адреса сайту http://gra-sonyashnyk.com.ua). 

Усього у грі взяли участь 4 158 учнів 1-11 класів з 94 загальноосвітніх навчальних 
закладів Полтавської області. 

Переможцями гри стали 254 учні (33 – дипломIступеню, 95 – диплом IIступеню, 
126 – диплом III ступеню). 

Учасники гри отримали персональні сертифікати. Переможців нагороджено 
призами. 

Найактивніші координатори гри у школах серед навчальних закладів області: 
Степаненко Г.М., заступник директора школи з науково-методичної роботи Гадяцької 
спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради 
(кількість учасників – 253 чол.) та Сніжко С.В., учитель української мови та літератури 
Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської 
області (кількість учасників – 216 чол.). 

Міжнародний конкурс з українознавства 
23-26 березня 2011 року в м.Києві відбувся ІІ етап Міжнародного конкурсу з 

українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

За результатами рецензування науково-дослідних робіт на ІІ етап конкурсу (очний) 
до м.Києва було запрошено 9 переможців І туру (заочного) з Полтавської області. 

Учасники ІІ етапу виконували письмову конкурсну роботу з українознавства, 
захищали власні науково-дослідні проекти, брали участь в Інтернет-олімпіадах з 
українознавства та української мови. 

Після завершення захисту науково-дослідних робіт за сумарною кількістю балів (за 
рецензією на науково-дослідну роботу, оцінки за виконання письмової конкурсної роботи 
та за захист науково-дослідної роботи) були визначені 2 переможці з Полтавської області 
та нагороджені Дипломами I ступеню: 

- Кулініч І.В., учениця 9 класу Бодаквянської ЗОШ I-III ст. 
 Лохвицького району; 

- Трушина Ю.С. , учениця 10 класу Лубенської ЗОШ I-IIIст.  № 1. 

Інші конкурси 
Школярі області беруть активну участь у загальнонаціональному конкурсі 

«Українська мова – мова єднання». 

 Разом з обласною організацією Національної спілки  письменників України 
проводиться обласний конкурс «Собори душ своїх бережіть», присвячений О.Т.Гончару. 
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 Учителі світової літератури організували участь школярів області  у 
Всеукраїнському конкурсі «Вічні образи у світовій літературі». 

 Формуючи у школярів громадянську позицію, проводяться конкурси, присвячені  
видатним подіям України. Так старшокласники взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 
науково-пошукових робіт до 20-ї річниці незалежності України. Було представлено 73 
роботи індивідуального і колективного характеру. 

 Обласний конкурс  учнівських творів «Конституція України у моєму житті» 
залучив  школярів області до роздумів над цим питанням, 45 з яких було представлено на 
область. Переможцями стали представники Полтави, Кременчука, Кременчуцького, 
Великобагачанського, Лубенського, Машівського, Котелевського районів 

  Учні ЗНЗ області  брали  участь у мовознавчих конкурсах Центру творчих 
ініціатив «Клєвєр», зокрема з англійської мови – у конкурсі «Грінвіч» брало участь більше 
6 тисяч школярів Полтавщини. 

 

Підрозділ, 
учасники 

Назва заходу Місце проведення Дата 
проведення 

Форма і 
результати 

участі ПОІППО 
Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
300 учнів і 
студентів області 

Загальнонаціональний 
(ІV)  етап 
Міжнародного конкурсу 
з української мови імені 
Петра Яцика 

Полтавська гімназія 
№21 

29 січня 
2011 

Організаційно-
методична робота 
по проведенню 
конкурсу ІІІ м. 
Комсомольськ 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
200 учнів і 
студентів області 

ІІІ обласний етап І 
Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
учнівської і 
студентської молоді 
імені Т.Шевченка 

Полтавська ЗОШ 
№7 
імені Т.Шевченка 

15 cічня 
2011 

Організаційно-
методична робота 
по проведенню 
конкурсу. 
Визначено 30 
переможців для 
участі у ІVетапі 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
30 учнів і 
студентів області 

ІVетап Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської і 
студентської молоді 
імені Т.Шевченка 

Полтавська ЗОШ 
№11 

5 березня 
2011 

Організаційно-
методична робота 
по проведенню 
конкурсу. 15 
переможців ІV 
етапу 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
86 учнів  області 

Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості у 
номінації 
«Література», «Історія 
України і 
державотворення» 

ПОІППО 21 січня 
2011 

 Організація 
роботи членів 
журі по перевірці 
поданих робіт 
учнів області. 
2 переможці на 
всеукраїнському 
етапі ( Полтава, 
Лубни) 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
 

Поїздка учнів –
переможців конкурсів 
до м.Канева 

Канів 22 травня 
2011 

Організація 
поїзки учнів та їх 
вчителів до 
м.Канева 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 

Фестиваль «Сміхограй» Обласний 
літературно-
меморіальний музей 

8 вересня 
2011 

Організація 
роботи журі, 
визначення 
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36 учнів області І.П.Котляревського переможців 
Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
45 учнів області 

Обласний конкурс 
учнівської творчості 
«Конституція України у 
моєму житті» 

ПОІППО 15 квітня 
2011 

Організація 
роботи журі, 
визначення 
переможців 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін 
73 учні області 

Всеукраїнський конкурс 
науково-пошукових 
робіт до 20 річниці 
незалежності України 

ПОІППО 20 жовтня 
2011 

Організація 
роботи журі, 
визначення 
переможців 

Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, учні 
Гаркушинської 
ЗОШ та вчителі 
філологи 
Миргородського 
району 

Фестиваль мов, 
присвячений 
Міжнародному дню 
рідної мови 

Миргородський 
район 

24 лютого 
2011 

Надання 
методичної 
допомоги. 
Організація 
зустрічі з 
білоруською 
поеткою 

Одарюк О.О., 
учні області 

Всеукраїнська 
українознавча гра 
«Соняшник» - 2011 

Навчальні заклади 
області 

10 березня 
2011 р. 

Інформування  
про гру 

Одарюк О.О., 
учні області 

Міжнародний конкурс 
з українознавства  

м. Київ 23-26 
березня 
2011 р. 

Інформування  
про конкурс 

 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
Працівники відділу природничо-математичних дисциплін організували проведення 

8 конкурсів, із них 2 конкурси міжнародного рівня, 5 – всеукраїнського, 1 – регіонального 
рівня, якими було охоплено 54833 учасників. Кількість учасників міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів із природничо-математичних дисциплін невпинно зростає. За 
останні роки вона збільшується на 30-50 %. 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 
17 березня 2011 року 27936 учнів 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Полтавської області взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру”.  
 

Динаміка кількості учнів ЗНЗ Полтавської області, які брали участь у Міжнародному 
математичному конкурсі "Кенгуру” на протязі 2009-2011 років 
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Учасники Міжнародного математичного конкурсу
“Кенгуру“ областей України

Кількість учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» районів 
Полтавської області у 2011 році 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За кількістю учасників, які брали участь у Міжнародному математичному конкурсі 
«Кенгуру» Полтавська область серед областей України займає восьме місце. 

 
 

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» 
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» 

проводиться в Україні під егідою Міжнародного оргкомітету конкурсу  
(“InternationalBebrasCommittee”) з 2008 року. Учні  загальноосвітніх навчальних закладів 
Полтавської області беруть участь у конкурсі з 2009 року. За кількістю учасників область 
у 2009 році була на 3 місці серед областей України, у 2010 року – на 2 місці. У 2011 році у 
конкурсі взяли участь 3292 учні ЗНЗ області.  
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Динаміка кількості учнів ЗНЗ Полтавської області, які брали участь у Міжнародному конкурсі 
з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» на протязі 2009-2011 років 
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Кількість учасників Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної 
грамотності «Бобер» районів Полтавської області у 2011 році 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеукраїнський  фізичний конкурс «Левеня» 
Участь  у  Всеукраїнському  фізичному  конкурсі  «Левеня» – це перші 

сходинки  до  вивчення природи, проведення досліджень, які сприятимуть 
поясненню  фізичних явищ, виробленню нових фізичних гіпотез та теорій. 
Завдання  конкурсу  сприяють  розвитку спостережливості за навколишнім 
світом, розвитку логіки та ерудиції, креативності мислення. Із року в рік збільшується 
кількість учасників конкурсу. У 2011 році за кількістю учасників у Всеукраїнському 
фізичному конкурсі «Левеня» Полтавська область серед областей України займає п’яте 
місце. Кількість учасників конкурсу у 2011 році збільшилася майже у 2,5 рази. 
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Динаміка кількості учнів ЗНЗ Полтавської області, які брали участь у Всеукраїнському  
фізичному  конкурсі  «Левеня» на протязі 2009-2011 років 
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Кількість учасників Всеукраїнського  фізичного  конкурсу  «Левеня» районів 
Полтавської області у 2011 році 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок» 

Кількість учасників Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу 
„Колосок”  щорічно в середньому зростає на 70%. Найактивнішими учасниками є 
представники  загальноосвітніх навчальних закладів м. Кременчука, м. Полтави, 
м. Комсомольська, але є ще великий потенціал для участі в конкурсі учнів з усіх районів 
області. Приміром,  учні Диканського, Глобинського та м. Лубен участі в конкурсі 
взагалі не беруть. 
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Динаміка кількості учнів ЗНЗ Полтавської області, які брали участь у Всеукраїнському 
природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» 

на протязі 2009-2011 років 
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Кількість учасників Всеукраїнського  природничого інтерактивного конкурсу  
«Колосок» районів Полтавської області у 2011 році 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеукраїнський  конкурс «Молодь тестує якість» 
14 березня 2011 року відбувся регіональний етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу для 

школярів «Молодь тестує якість», переможці якого взяли участь у заключному 
всеукраїнському етапі конкурсу. 2 червня 2011 року в актовій залі Міністерства освіти, 
науки, молоді та спорту України відзначали школярів, що перемогли у конкурсі з 
молодіжного споживчого тестування «Молодь тестує якість». Перше місце отримала 
Ірина Онасенко, учениця 10 класу Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 Лохвицького району  за дослідження «Українські макарони = італійська 
паста? або Чому українці обирають українське» (керівник: Ющенко Ірина 
Володимирівна), друге – Олександра Онищук, учениця 11-Б класу Кременчуцького ліцею 
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№4  із дослідженням «Самий ввічливий супермаркет» (керівник: Лєднєва Наталія 
Юріївна).  

Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» 
18 березня 2011 року відбувся регіональний відбірковий етап VВсеукраїнського 

молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України». 5 квітня 2011року в Інституті 
педагогіки Академії педагогічних наук відбувся національний відбірковий етап конкурсу. 
Полтавську область представляли переможці 1 вікової категорії регіонального 
відбіркового етапу конкурсу Григор’єва Світлана, учениця 10 класу Кременчуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 (керівник: Чередник Вікторія Василівна) і  
Сніщенко Ганна, учениця 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 (керівник: Криштафович 
Лідія Григорівна). 

Призерами конкурсу стали: у номінації «Бізнес ідея» (2 вікова категорія) – Мирна 
Олена, студентка Полтавського університету економіки і торгівлі, у номінації «Прикладні 
дослідження» (3 вікова категорія) – Новгородцев Анатолій, учитель Козельщинського 
НВК. 

Чемпіонат України з бізнес-моделювання 
13-15 жовтня 2011 року в місті Яремче Івано-Франківської області відбувся Третій 

Чемпіонат України з бізнес-моделювання серед старшокласників. Полтавську область 
успішно представили та стали Віце-Чемпіонами України старшокласники авторської 
групи «AROMASTYLE» з Комсомольського НВК ім. Л.І. Бугаєвської (керівник: 
Богданова-Портяна Марина Володимирівна).  

XVІ математичні змагання імені М.В.Остроградського 
15 жовтня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка відбулися традиційні XVІ математичні змагання 
імені М.В.Остроградського серед учнів 8-11 класів Полтавської області, усього взяли 
участь 210 школярів із 17 районів. За високий рівень математичних знань та оригінальне 
розв’язування задач, продемонстровані на математичних змаганнях, учні нагороджені 12 
дипломами Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського. 
 

Відповідальні Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і результати 
участі ПОІППО 

Гарус І.Б. Мiжнародний 
математичний 
конкурс «Кенгуру» 

ЗНЗ 
Полтавської 
області 

березень Інформування про 
кокурс, організація 

Шостя С.П. Міжнародний конкурс з 
інформатики та 
комп’ютерної грамотності 
«Бобер» 

ЗНЗ 
Полтавської 
області 

листопад Інформування про 
кокурс, організація 

Кучеренко О.В. Всеукраїнський фізичний 
конкурс  
«Левеня» 

ЗНЗ 
Полтавської 
області 

квітень Інформування про 
кокурс, організація 

Козак І.О. Всеукраїнський 
інтерактивний природничий 
конкурс «Колосок» 

ЗНЗ 
Полтавської 
області 

жовтень, 
листопад 

Інформування про 
кокурс, організація 

Козак І.О. Всеукраїнський 
інтерактивний природничий 
конкурс «Смішний 
колосок» 

ЗНЗ 
Полтавської 
області 

квітень Інформування про 
кокурс, організація 

Г.М. Заєць Регіональний відбірковий ПОІППО 18 березня Інформування про 
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Л.А.Шкоденко 
 

етап V Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу 
«Новітній інтелект 
України» 

2011 року кокурс, організація і 
проведення, участь у 
роботі журі 

Г.М. Заєць 
Л.А.Шкоденко 
 

Регіональний етап ІІІ 
Всеукраїнського конкурсу 
для школярів «Молодь 
тестує якість»  

ПОІППО 14 березня 
2011 року 

Інформування про 
кокурс, організація і 
проведення, участь у 
роботі журі 

І.Б.Гарус XVI математичні змагання 
імені М.В.Остроградського 

ПНПУ 15 жовтня 2011 
року 

Інформування про 
кокурс, організація і 
проведення, участь у 
роботі журі 

 
Відділ методики виховання 

У 2011 році працівниками відділу методики виховання було організовано і 
проведено «Різдвяні Кременчуцькі «Дебати»-2011» та обласний форум учнівського 
самоврядування. Працівниками скоординовано та взято участь у проведенні 9 конкурсів. 

«Дебати» (WorldSchoolsDebateFormat) 
Освітня технологія «Дебати» (WorldSchoolsDebateFormat), охоплює понад 3 000 

учнів 9-11 кл. у 285 дебатних клубах, що складає 12% від загальної кількості учнів 
старших класів.  

4-5 січня проведено семінар-тренінг «Різдвяні Кременчуцькі «Дебати»-2011», в 
рамках якого відбувся обласний турнір. Його учасниками були школярі 9-11 класів (60 
осіб) та керівники команд (21 особа). Переможці обласного турніру – команда 
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 – стали призерами відкритого 
Всеукраїнського турніру, який проходив 25-27 лютого на базі Українського гуманітарного 
ліцею Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Слід зазначити, що 9-11 
вересня відбувся Міжнародний дебатний турнір для школярів «Бердянський ринг – 2011». 
Команда Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко зайняла у ньому ІІ місце. 

Обласний форум учнівського самоврядування 
У 2011 році 90 учнів та 40 педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів Полтавської області взяли участь у роботі форуму учнівського самоврядування. 
Така форма співробітництва дітей і дорослих сприяє формуванню активної свідомої 
громадської позиції підростаючого покоління. 

Участь учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області в обласних 
форумах учнівського самоврядування 
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Конкурс з креслення (районний, обласний, міжрегіональний) 
19 лютого відбувся обласний конкурс із креслення. У конкурсі брали участь 835 

учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Команда Полтавської 
області здобула ІІ місце у IVМіжрегіональному конкурсі з креслення, який проходив у м. 
Запоріжжі. 

Участь учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області у конкурсах 
з креслення  у 2007 – 2011 роках 
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Обласний конкурс малюнка «Професія твоєї мрії» 
Спільно із обласним центром зайнятості, у грудні 2011 року проведено конкурс 

малюнка «Професія твоєї мрії», у якому взяли участь 154 учні загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів області. 

Огляд шкільних колективів художньої самодіяльності «Веселка» 
З метою виявлення дітей, що мають здібності і обдарування з мистецтва у лютому 

та березні було проведено огляд шкільних колективів художньої самодіяльності 
«Веселка», у якому брали участь 800 дітей. 

Огляд-конкурс шкільних команд КВК 
Проведено, спільно з Обласним центром естетичного виховання учнівської молоді 

конкурс шкільних команд КВК. Метою конкурсу було виявлення і підтримка дітей, що 
мають творчі здібності і обдарування. Учасниками огляду-конкурсу були 430 команд.  

Щорічний регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» 
серед учнів 4-5 кл. ЗНЗ 

Серед учнів 4-5 класів було проведено щорічний регіональний конкурс 
«Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», у якому взяли участь 98 учнів з 22 районів 
(міст) області. Переможницю конкурсу Данько Ангеліну, ученицю Карлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 було нагороджено дипломом першого ступеня та 
ноутбуком, презентованим видавництвом «Грані-Т». 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 

З метою оптимізації діяльності шкільних бібліотек в умовах національної системи 
освіти проведено конкурс шкільних бібліотекарів, у якому взяли участь 160 учасників з 
усіх районів (міст) області. Конкурс було проведено з шести номінацій. Грамотами 
Головного управління освіти і науки та грошовими винагородами були відзначені 
бібліотекарі Ліцею № 4 та загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 12 м. Кременчука, 
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Полтавського навчально-виховного об’єднання № 14, Полтавського обласного ліцею-
інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому 
педагогічному училищі імені А. С. Макаренка; методист, з бібліотечних фондів 
Карлівського відділу освіти. Лауреатом Всеукраїнського конкурсу у номінації «Методист-
порадник» стала Федоренко Лілія Федорівна, методист Комсомольського міського відділу 
освіти. 

Обласний етап Всеукраїнської акції «Живи, книго!» 
У обласному етапі Всеукраїнської акції «Живи, книго!» взяли участь близько 80 

тисяч школярів, представники педагогічних та учнівських колективів, бібліотекарів із 30 
районів (міст) Полтавської області. Бібліотекарі Оржицького, Новосанжарського, 
Полтавського районів були визначені переможцями та нагороджені грамотами Головного 
управління освіти і науки. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2011» 
У обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2011» 

взяло участь 10 тисяч школярів 6-7 класів. Учні – переможці загальноосвітніх навчальних 
закладів Машівського та Кобеляцького районів стали учасниками Всеукраїнського 
фестивалю дитячого читання «Книгоманія» у м. Львові.  

 
Підрозділ, учасник  Назва заходу Місце 

проведення 
Дата 

проведе-
ння

Форма і результати 
участі ПОІППО 

Гелеверя Р.О. Щорічний регіональний 
конкурс» Найкращий відгук 
на сучасну дитячу прозу» 
серед учнів 4-5 кл. ЗНЗ. 

Полтава, 
ПОІППО 

Листопад
-грудень 

Організація, 
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський 
етап 

Гелеверя Р.О. Обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека» 

Полтава, 
ПОІППО 

Травень Організація, 
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський 
етап 

Гелеверя Р.О. Обласний етап 
Всеукраїнської акції 
«Живи, книго!»(80 тис. 
учнів області)   

Полтава, 
обласна дитяча 
бібліотека 

Червень Організація, 
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський 
етап 

Гелеверя Р.О. Обласний етап 
Веукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач 
України-2011» 

Обласна дитяча 
бібліотека і 
ляльковий театр 

Березень Організація, 
проведення, кращі 
роботи надіслано на 
Всеукраїнський 
етап 

Красницька О.А. Обласний семінар-тренінг 
«Різдвяні Кременчуцькі 
«Дебати»-2011» 

Кременчуцьке 
педагогічне 
училище імені 
А.С.Макаренка 

3-
4.01.2011 

Координація, 
формування 
команди, 
висвітлення 
результатів на сайті 
ПОІППО 

Чемшит В.Г. Конкурс з креслення 
(районний, обласний 
міжрегіональний)   
 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені 
В.Г.Короленка 

19.02.201
1 

Голова оргкомітету, 
Наказ ГУОН 
від24.03.2011  №90  
«Про підсумки 
проведення 
обласного 
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відбіркового 
конкурсу з 
креслення» 

Романенко А.М., 
Халецька Л.Л. 
спільно з 
ОЦЕВУМом 

Огляд шкільних колективів 
художньої самодіяльності 
«Веселка» 

Полтавський 
обласний центр 
естетичного 
виховання 
учнівської 
молоді  

Лютий-
березень 

Участь у роботі 
журі 

Романенко А.М., 
Халецька Л.Л. 
спільно з 
ОЦЕВУМом 

Огляд-конкурс шкільних 
команд КВК 

Полтавський 
обласний центр 
естетичного 
виховання 
учнівської 
молоді 

Лютий -
березень 

Участь у роботі 
журі 

Романенко А.М. Обласний конкурс юних 
гумористів «Посміхнемось 
щиро, Вишні» 

Полтавський 
обласний центр 
естетичного 
виховання 
учнівської 
молоді 

25.10.011 Участь у роботі 
журі 

Халецька Л.Л. 
спільно з ГУОН та 
Обласним центром 
зайнятості 

Обласний конкурс малюнка 
«Професія твоєї мрії» 

Полтавський 
обласний центр 
зайнятості 

16.12.201
1 

Участь у роботі 
журі 

Романенко А.М. 
спільно з 
ОЦЕВУМом 

Обласний форум 
учнівського 
самоврядування 

Полтавський 
обласний центр 
естетичного 
виховання 
учнівської 
молоді 

19.10.201
1 

Голова 
організаційного 
комітету, методичні 
рекомендації по 
створенню і 
розвитку 
учнівського 
самоврядування 

3.9. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін у 2010-
2011 навчальному році (Гарічева Н.О.) 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін відповідно до «Положення 
про Всеукраїнські учнівські олімпіадиз 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 України від 21.09.2010 року № 891 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів у 2010–2011 навчальному році» та наказу управління освіти 
і науки облдержадміністрації від 30.10.2007 року № 748 «Про затвердження Положення 
про проведення І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад з базових дисциплін» зареєстрованого у 
Головному управлінні юстиції у Полтавській області 13.11.2007 року за № 83/1350 
проводилися у чотири етапи:  

І етап – шкільний; 
ІІ етап – районний; 
ІІІ етап – обласний; 
ІУ етап – на державному рівні. 

З 1993 року учнівські олімпіади проводилися з 15 навчальних предметів, а з цього 
року – вже з 18 предметів, що вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах. Цього 
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року започатковано 4 Всеукраїнські учнівські олімпіади – з екології, російської мови та 
літератури, астрономії, педагогіки і психології. 

У І етапі олімпіад з базових дисциплін, який  проходив у жовтні 2010 року взяло 
участь 119506 школярів. 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводився у листопаді-грудні 2010 
року за єдиним графіком, який затверджено ПОІППО та за завданнями Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. У ІІ 
етапі взяло участь 20279 учнів. Графік проведення даних олімпіад змінювався в зв’язку з 
карантином. Звіти про проведення ІІ етапу олімпіад та заявки на участь у ІІІ етапі  
оргкомітети подали до обласного оргкомітету до 20 грудня. 

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

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, який проходив 
у січні–лютому 2011 року, взяло участь 1844 учні з усіх міст та районів Полтавської 
області (у минулому році 1540 учнів). 330 учнів з них брали участь в обласних олімпіадах 
за рахунок місцевих коштів (минулого року 237), що становить 18% від загальної 
кількості учасників. 

Участь в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
районів Полтавської області 

 
Велику роботу щодо залучення обдарованої молоді до участі в обласних олімпіадах 

провели управління освіти виконкому Полтавської міської ради, відділи освіти 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, методичні кабінети мм. Полтави, 
Комсомольська, Кременчука, Миргорода, Великобагачанського, Семенівського, 
Полтавського, Гадяцького, Диканьського, Новосанжарського районів, Полтавського 
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при 
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Кременчуцькому педучилищі ім. А. С. Макаренка, Шишацької гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей, Гадяцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ 
ступенів ім. Є. П. Кочергіна, Полтавського обласного ліцею-інтернату для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А. С. Макаренка (с. Ковалівка). 

Переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2010–2011 
навчального року стали 536 учасників, що становить 28,8% від загальної кількості 
учасників. Дипломи І ступеня отримали 65 учнів, ІІ ступеня – 157 та ІІІ ступеня – 314. 

Найбільшу кількість дипломів отримали учні Кременчуцького ліцею №4 (24), 
Лубенської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №6 (19), Полтавського міського 
багатопрофільного ліцею №1 імені І. П. Котляревського (17), Полтавської гімназії № 33 
(18), Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 13 (18). 

Кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010–2011 
навчальному році 

 

1844учнів

330учнів
18%

Всього взяло участь

З них за місцеві кошти

 
Із сільських загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів у обласних 

олімпіадах взяли участь 973 учні (у минулому році 1000), що становить 52,8 %. Перемогу 
здобули 215 учнів. 
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Як і в минулому році, за «Положенням про проведення І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад з 
базових дисциплін» оплату проживання та харчування учасників обласних олімпіад взяло 
на себе управління освіти і науки облдержадміністрації. Таким чином учасники олімпіад 
(крім тих, що брали участь за місцеві кошти) мали змогу безкоштовно проживати у 
гуртожитку ПОІППО, туркомплексі «Турист» 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 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Зелюк В.В.) та обласні предметні 
оргкомітети (голови – Гарус І. Б., Шкоденко Л. О., Козак І.О., Білик Н. І., Буйдіна О.О., 
Шостя С. П., Чемшит В. Г., Цехановська В. О., Коваленко О. П., Міщенко І. О.). Значну 
допомогу у проведенні обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад збазових 
дисциплін надалиПолтавська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 3, Полтавська 
гімназія № 17, Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 38, Полтавська гімназія 
№ 9, Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 25, Полтавська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 4, Кременчуцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12,  
Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, Полтавський 
інститут економіки та менеджменту «Світоч», Терешківська загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів Полтавського району, Полтавська гімназія № 30, Полтавський університет 
економіки і торгівлі. 

З 21 березня по 1 квітня проходив ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін на державному рівні. У ІV етапі взяло участь 66 учнів. Здобуто 24 
дипломи переможця. 

З української мови та літератури: з 4 учасників 1 переможець, з російської мови та 
літератури: з 3 учасників 1 переможець, з історії: з 6 учасників 2 переможця, з 
правознавства: з 6 учасників 1 переможець, з англійської мови: з 5 учасників 2 переможця, 
з німецької мови: з 3 учасників 3 переможця, з фізики: з 4 учасників 1 переможець, з 
астрономії: з 2 учасників 1 переможець, з біології: з 4 учасників 2 переможці, з екології: з 
2 учасників 1 переможець, з географії: з 7 учасників 5 переможців, з інформатики: з 3 
учасників 1 переможець, з основ економіки: з 3 учасників 2 переможець. 

Участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
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Учні-учасники олімпіад з французької мови, математики, хімії, трудового навчання 
та педагогіки і психології не отримали жодного диплома. 

Полтавською обласною радою, управлінням освіти і науки облдержадміністрації 
спільно з ПОІППО проведено обласний захід урочистого нагородження переможців 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на державному та відзначення їх 
грошовими преміями. 

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

Кількість громадський організацій, з якими співпрацюють структурні підрозділи 
інституту у порівняння з минулим 2010 роком збільшилася на 5. 

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 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, 
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тел 2-05-71). Діяльність: спільне проведення обласних зльотів дитячо-юнацьких козацьких 
товариств. 

9. Регіональне представництво Пласту – НСОУ (Національного скаутського 
об`єднання в Україні) в Полтавській області (в. о. рег. представника – Євген 
Григорович Янкевич. Тел. (050)942-81-50. Діяльність: пропаганда здорового способу 
життя та патріотичне виховання учнівської молоді. 

10. Полтавська обласна асоціація «Громадянське суспільство» (голова асоціації 
– Володимир Петрович Степанюк; моб. тел. 0664614466. Тел. 56-67-51). 

11. Громадська організація Центр дитячої дипломатії «Юність» села 
Розсошенці, Розсошенська гімназія (Директор – Тягнирядно Тетяна Павлівна, Семкіна 
О. В. – заст. директора з НВР; тел. 590214, 0955514069). 

12. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Дебатна Академія» (в. о. 
президента – Назарій Боярський, тел. 097-92-58-881). 

13. Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський 
клуб» (голова Ради – Овчасренко О. І.; euroclub.kremen@gmail.com,  root@pei.poltava.ua). 
Діяльність: інформаційна підтримка шкільних євроклубів та Центрів дитячої дипломатії, 
проведення конкурсів з питань євроінтеграції. 

14. Представництво програми «Європейська освіта» у Полтавському регіоні 
(директор, освітній консультант – Олена Катаєва, тел. 656-010, моб. 099-98-22-742, 067-
95-15-219; E-mail: poltava.euroosvita@gmail.com). 

Громадські організації,  з якими співпрацює відділ дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти 

1. Центр розвитку аутичної дитини «Сонячне коло» (Директор центру: Бірюкова 
Анна Петрівна. Контактний телефон – (063) 271-48-78, (063)383-24-73). Діяльність: рання 
діагностика, реабілітація та соціальна інтеграція дітей з розладами спектру аутизму. 

2. Полтавська обласна організація інвалідів (Голова організації: Чумак Сергій 
Андрійович. Контактний телефон – (050)34-60-963). Діяльність: безкоштовна юридична 
консультація, психологічні консультації, тренінги з практикуючим психологом для людей 
з особливими потребами, інформування суспільства про становище людей з обмеженими 
можливостями через всеукраїнську передплатну газету «Сила духу», розвитку 
рекреаційного спорту. 

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. 
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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 із потерпілими від насильства; формування партнерських відносин в сім`ї; сімейні 
розстановки по Б. Хеленгеру. 

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: переймається проблемами утвердження української 
мови, культури, зокрема, займається 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: проводення роботи 
по вивченню 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. 

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 ПДПУ (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: 

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 заради 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, 
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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. 

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, 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 заради 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 трьохрічної 
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 
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). 

Громадські організації, з якими співпрацює кафедра методики змісту освіти 

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 
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методів управлінської діяльності; впровадження профілізації навчання; впровадження 
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 по створенню 
спеціалізованих учбових закладів та їх підрозділів, наукових творчих об’єднань для дітей 
та молоді; організація та фінансування наукових досліджень з проблем розвитку 
особистості ті її соціальної зрілості. 
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ІV. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД  

ІV.1 Звіт про роботу вченої ради (Курмишева Н.І.) 
У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти вчена 

рада працює із 2002 року. Протягом звітного періоду до її складу входили 27 особи, у 
тому числі 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, 10 досвідчених фахівців. Вчена рада 
працювала відповідно до Положення про вчену раду ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 
затвердженого наказом ПОІППО № 145 від 18.11.2002 р.  

Розглядалися актуальні питання життя і функціонування інституту, 
обговорювалися найважливіші напрями наукової та науково-організаційної діяльності, 
результати наукової роботи, шляхи досягнення цих результатів, перспективи розвитку 
ПОІППО. 

Відповідно до планів роботи інституту за 2011 р. було проведено 6 засідань вченої 
ради, на яких розглянуто 46 питання: 12 планових та 34 позапланових (див. рис. 1).  
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Рис.1. Кількісні показники роботи вченої ради за 2011 р. 
 

Планові питання найчастіше носили оглядовий, експериментальний або звітний 
характер (див. рис. 2). 
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Рис.1. Кількісна характеристика планових питань роботи вченої ради за 2011 р. 

 

Окрім цього, на розгляд вченої ради виносилися питання, що стосуються основних 
проблем методичної, навчальної, організаційно-наукової роботи. Зокрема, було 
затверджено програми та навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації та 
спецкурсів, рекомендовано до друку №№ фахових видань, збірників / збірок тощо (див. 
табл. 1). 
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Таблиця 1 

Кількісні показники навчальної, методичної та організаційно-наукової роботи 
ПОІППО за 2011 р.  

№ 
з/п 

Питання  2011 

1.  Затверджено 
Програм та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

11 

2.  Програм та навчально-тематичних планів спецкурсів для загальноосвітніх 
навчальних закладів 

3 

3.  Рекомендовано до друку 
Матеріалів науково-практичних конференцій  
та навчально-методичних матеріалів 

1 

4.  Посібників  7 
5.  Збірників / збірок 3 
6.  Часописів  4 
7.  Інше  5 

Всього: 34 

Наведені показники засвідчують багатоелементний та різноаспектний комплекс 
проблем ПОІППО, винесених на розгляд вченої ради. Їхнє вирішення є запорукою 
поліпшення якості освіти у полтавському регіоні. 

 

ІV.2. Звіт про роботу науково-методичної ради (Шкоденко Л.А.) 
Науково-методична рада ПОІППО у 2011 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 19 питань, із яких 11 планових і 8 
позапланових. 

Планові питання, що розглядалися на засіданнях науково-методичної ради: 
1. Самоатестація навчальних закладів як складова державної атестації діяльності 

навчальних закладів (25.01.2011 р.); 
2. Підсумки проведення «Року безпеки в Інтернеті» в Полтавській області 

(25.01.2011 р.); 
3. Про атестацію педагогічних працівників ПОІППО  у 2011 році (29.03.2011 р.); 
4. Про затвердження рішень фахових комісій щодо експертної  оцінки  

методичних розробок  вчителів, що претендують на звання «вчитель-методист» 
(29.03.2011 р.); 

5. Про стан організації та проведення моніторингових досліджень у Полтавській 
області (31.05.2011 р.); 

6. Про організаційний супровід ЗНО у 2011 р. (09.09.2011 р.);  
7. Упровадження Європейського мовного портфоліо у навчально-виховний 

процес з іноземної мови (09.09.2011 р.); 
8. Про особливості впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах Полтавської області (09.09.2011 р.); 
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9. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів із предметів 
природничо-математичного  циклу в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської 
області (згідно з планом роботи інституту) (24.11.2011 р.); 

10. Про стан викладання  та рівень навчальних досягнень  учнів із предметів 
суспільно-гуманітарного циклу та філологічного циклу в загальноосвітніх навчальних 
закладах Полтавської області (згідно з планом роботи інституту) (24.11.2011 р.); 

11. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів  з трудового 
навчання, предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура» та  художньо-естетичного 
циклу (згідно з планом роботи інституту) (24.11.2011 р.). 

Позапланові питання, що розглядалися на засіданнях науково-методичної ради: 
1. Про схвалення та рекомендацію до друку науково-методичного посібника 

«Методичне забезпечення курсу «Християнська етика в українській культурі» (укладач: 
Каліберда Г.А.) (25.01.2011 р.); 

2. Про схвалення навчально-методичного посібника «Уроки математики у 
школі з використанням електронних засобів навчання» (укладач: Гарус І.Б.) (29.03.2011 
р.); 

3. Про схвалення методичного посібника для вивчення програми «Microsoft 
Office Visio» (автор: Коліса О.М.) (29.03.2011 р.); 

4. Про внесення змін до порядку денного засідання науково-методичної ради 
(31.05.2011 р.); 

5. Про схвалення комп’ютерної програми «Sоната» для автоматизації процесів 
обліку фондів та обслуговування читачів у бібліотеках загальноосвітніх навчальних 
закладів (розроблена спеціалістом із комп’ютерних технологій Андарак Т.Г. та 
методистом відділу засобів навчання Атахаджаєвою Н.В.) (31.05.2011 р.); 

6. Про схвалення методичного посібника «Програмно-методичне забезпечення 
державної атестації загальноосвітнього навчального закладу» (автори-упорядники: 
Павлова Н.К., Куляєва О.О., Канівець З.М.) (09.09.2011 р.); 

7. Про схвалення програми електронного адміністрування «Director» (укладач 
Дашко М.І., учитель історії Кунцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новосанжарського району) 
(24.11.2011 р.); 

8. Про результати участі працівників інституту у міжнародних проектах: 
«Відкритий світ» і «Лідери освітніх ініціатив» (24.11.2011 р.). 

На засіданнях науково-методичної ради за 2011 рік схвалено: 
– 1 науково-методичний посібник (рекомендовано до друку) – «Методичне 

забезпечення курсу «Християнська етика в українській культурі» (укладач: Каліберда 
Г.А., методист відділу методики виховання ПОІППО);  

– 1 навчально-методичний посібник – «Уроки математики у школі з 
використанням електронних засобів навчання» (укладач: Гарус І.Б.);  

– 2 методичних посібника – «Microsoft Office Visio» (автор: Коліса О.М., 
викладач Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва), «Програмно-
методичне забезпечення державної атестації загальноосвітнього навчального закладу» 
(автори-упорядники: Павлова Н.К., Куляєва О.О., Канівець З.М.); 

– 2 комп’ютерні програми – «Sоната» для автоматизації процесів обліку фондів 
та обслуговування читачів у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів (розроблена 
спеціалістом із комп’ютерних технологій Андарак Т.Г. та методистом відділу засобів 
навчання Атахаджаєвою Н.В.), програми електронного адміністрування «Director» (укладач: 
Дашко М.І., учитель історії Кунцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новосанжарського району). 
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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 2011 р.  інститут здійснював організаційно-координаційні заходи щодо розвитку  
спільної діяльності з європейськими освітніми, науковими установами та організаціями. 
Зокрема, 2011 року продовжено співпрацю ПОІППО та  лабораторії «Макаренко-реферат» 
Марбурзького університету (ФРН), керівник лабораторії – Гьотц Хілліг / Goetz Hillig, Dr. phil. 
habil.,  приват-доцент історії педагогіки Марбурзького університету, Віце-президент 
Міжнародної Макаренківської асоціації (Полтава), Іноземний член Академії педагогічних наук 
України (Київ) та Російської академії освіти (Москва)  із підготовки 4-х публікацій [1]  
макаренкознавчої тематики  у науково-методичному журналі «Постметодика».  

2011 року ПОІППО розпочав встановлення зв‘язків між тренінговими центрами 
післядипломної педагогічної освіти України та країнами Європи  у рамках програми Ради 
Європи «Песталоцці». Із цією метою у районні відділи освіти, управління освіти і міські 
методичні кабінети  скеровано  методичні рекомендації щодо участі у заходах програми 
«Песталоцці» для поширення  в ЗНЗ та серед широкого кола педагогічних працівників. На 
районному (міському) рівні призначено місцевих координаторів впровадження програми 
«Песталоцці». У журналі «Постметодика», 2011, № 3 видрукувано інформаційні матеріали 
про програму «Песталоцці».  

В аналізований період на відміну від попередніх років, в рамках  розвитку спільної 
діяльності інституту  з іноземними освітніми, науковими установами та організаціями  
візитів у ПОІППО  представників іноземних закладів не відбулося.  

У 2011 р. науково-педагогічні працівники  інституту брали активну участь у 
міжнародних проектах (див. п. 5- 2  «Участь у міжнародних проектах»),  здійснено   4 
закордонні відрядження 7 науково-педагогічних працівників ПОІППО (12 людино-
відряджень) для  участі в науково-практичних  семінарах і конференціях, стажування в 
рамках міжнародних проектів (Польща,  США,  Білорусь), табл. 1. 

Таблиця 1Кількість закордонних відряджень працівників ПОІППО (2008-2011) 
Роки 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. Усього 

К-ть відряджень 6 5 4 4 19 
К-ть учасників 10 18 10 7 45 

Тематику й результати кожного  закордонного навчального візиту  співробітників 
ПОІППО  характеризує таблиця  2 «Навчальні візити працівників ПОІППО за кордон, 
2011».  

Основними ефектами   для освіти області цих освітніх подорожей є: видання 2-х 
публікацій, одна з яких наукова, проведення  семінарів і тренінгів для освітян області [2]. 

. 
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Таблиця 2 Навчальні візити працівників ПОІППО за кордон, 2011 
 

№ Термін та учасники 
відрядження 

Кількість 
осіб – 

учасників 
відрядження 

Закордонна установа, 
мета її відвідання 

Результат 

1. 12–13 травня 2011 року. 
Завідувач кафедри 
педагогічної майстерності 
Н. І. Білик. 

1 Державний заклад 
освіти «Мінський 
обласний інститут 
розвитку освіти»  
 

Участь у Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Освіта 
дорослих: історія, 
сучасність, перспективи 
розвитку». 1 публікація 
(стаття Н. І. Білик 
«Региональная образова-
тельная система  повыше-
ния квалификации:  реалии 
и перспективы»  в журналі 
«Образование Минщины» 
(грудень 2011 року). 

2. 04-09.05.2011 р. 
Проректор М. В. 
Кирилюк,  методист І. О. 
Калініченко,   в.о. доцента 
кафедри менеджменту 
освіти Р. Л. Гавриш, в.о. 
доцента кафедри 
педмайстерності О. О. 
Новак,  заввідділом  
природничо- -матема-
тичних дисциплін О. О. 
Буйдіна . 

5 Навчально-
тренінговий центр 
«Осередок розвитку 
освіти Республіки 
Польща» в  м. 
Сулеювек, 
www.ore.edu.pl  
 

Участь у Модулі ІІІ 
навчальних семінарів у 
Польщі в рамках 
українсько-польського 
проекту «Лідери освітніх 
ініціатив». 
Групою тренерів з 
Полтавської області  
проведено 2 обласні  
семінари.  
 

3. 14-18.11.2011 р. 
Проректор М. В. 
Кирилюк,  методист І. О. 
Калініченко,   в.о. доцента 
кафедри менеджменту 
освіти Р. Л. Гаврик, в.о. 
доцента кафедри 
педмайстерності О. О. 
Новак,  заввідділом  
природничо- -
математичних дисциплін 
О. О. Буйдіна . 

5 Навчально-
тренінговий центр 
«Осередок розвитку 
освіти Республіки 
Польща» в  м. 
Сулеювек, 
www.ore.edu.pl  
 

Участь у підсумковій 
конференції українсько-
польського проекту «Лідери 
освітніх ініціатив». 

4. 14-22 жовтня 2011р. 
Проректор М. В. 
Кирилюк. 

1 Школи м. 
Ірондекуойта. 

Участь у програмі 
"Відкритий світ" уряду 
США.1 публікація (Стаття  
журналістки З. Матяшової 
«У заокеанському місті-
побратимі є чого повчитися. 
Американське суспільство 
очима полтавських 
педагогів» // Полтавський 
вісник. – № 2011. – № 44 
(1164). – 4 листопада 
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 [1] 
1. Хілліг Г. На шляхах до наукової біографії Макаренка // ПМ. –  2011. – № 1. – С. 23-27 ;  
2. Хілліг Г. На шляхах до наукової біографії Макаренка // ПМ. –  2011. – № 2. – С. 54-58;  
3. Хілліг Г. На шляхах до наукової біографії Макаренка // ПМ. –  2011. – № 3. – С. 53-57  ;  
4. Хиллиг Г. На путях к научной биографии А.С. Макаренко  // ПМ. – 2011. – № 4 19-

24. (збірка приміток до видання стенограм відомих на сьогодні публічних виступів 
А. С. Макаренка у період із 1936 по 1939 рр. слугуватиме розробленню майбутньої 
наукової біографії А. С. Макаренка). 

[2] 
6-11 червня 2011 року – семінар-тренінг у рамках проекту «Лідери освітніх ініціатив» 
для директорів та завідувачів М(Р)МК області , пансіонат «Зелена діброва», с. Копили 
Полтавського р-ну. 
6-8 листопада 2011 року – обласний науково-практичний семінар «Лідерство як умова 
змін в освіті» для директорів та завідувачів М(Р)МК області (м. Миргород). 

 

5.2.Участь у міжнародних проектах (Стоцька О.В.) 
У 2008-2011 рр. інститут провів роботу з розширення  участі у виконанні  

міжнародних  наукових, науково-технічних і навчальних  програм і проектів.  Для 
порівняння: 2008 – 4 проекти, 2010 – 7 проектів, 2011 – 10 проектів.  Унаслідок виконання 
Полтавським ОІППО у 2008-2011 рр. 13 міжнародних освітніх проектів  він  став центром 
змін для освіти області. 

Таблиця «Участь ПОІППО у міжнародних проектах,  2011»  представляє  
результати, напрацьовані інститутом у рамках міжнародних  проектів   для поширення по 
Україні та  показує  впровадження цих  результатів  у шкільній освіті  Полтавщини.  

Науково-педагогічний склад інституту бере активну участь у міжнародних проектах, 
використовуючи отриманий досвід та нові ідеї щодо оптимізації освіти області відповідно до 
європейських зразків (див. п. 5-1 «Співпраця з Європейською асоціацією освіти дорослих, з 
ВНЗ або з навчальними закладами та установами підвищення кваліфікації за кордоном, 
іноземними громадськими організаціями», що висвітлює результати участі  співробітників 
ПОІППО в зарубіжних освітніх конференціях, семінарах, стажуваннях у рамках 
міжнародних проектів (США, Польща, Білорусь). 

 
Таблиця Участь ПОІППО у міжнародних проектах, 2011 

 

№ Назва проекту,  час дії. 
Замовник. Співвиконавці. Учасники.  

Обласні координатори.  

Завдання/результати  

1. • Intel «Навчання для майбутнього». ( 
2004-2012). Замовник – дирекція освітніх 
програм корпорації  Intel в Україні. 
• http://iteach.com.ua 
• Співвиконавці – відділи (управління) 
освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів. 
• Учасники – педагогічні працівники 
закладів освіти області.  
• Координатор програми в області – 
Дмитренко І. І. 
  

 

• Завдання – підготовка педагогічних 
працівників до використання інноваційних 
педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
• Результати: У 2004-2011 роках 
підготовлено понад 11 тисяч учителів 
Полтавської області. У всіх загальноосвітніх 
навчальних закладах І-ІІІ ступенів створені 
Веб-сайти. Усі заклади освіти області 
зареєстровані в інформаційно-маркетинговій 
мережі. 
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2. • «Microsoft: партнерство у навчанні». 
(2008-2011),  www.pil.org.ua Замовник – 
компанія Microsoft.  
• Співвиконавці –відділи (управління) 
освіти райдержадміністрацій, рай(міськ) 
виконкомів.  
• Учасники – педпрацівники. 
•  Обласний координатор – Шостя С.В. 
 

• Завдання - початкове навчання  
педпрацівників використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. 
• Результати: 
1. У 2010 р. 571,  у 2011 - 1735 учителів 
Полтавської області пройшли тренінги. 
Результати  тренінгів розміщені у спільноті 
"Цифрові технології" на сайті корпорації 
«Майкрософт-Україна»  "Партнерство в 
навчанні" (www.pil.org.ua) 

3. «Microsoft Україна: курс «Цифрові технології 
».  З 2011 р.   
http://www.microsoft.com/about/corporatecitize
nship/citizenship/giving/programs/up/digitalliter
acy/ukr/default.mspx – 
Замовник – корпорація Microsoft Україна.  
Учасники: вчителі ЗНЗ області 
• Обласний координатор: Шостя С.П. 

Завдання – початкове навчання  
педпрацівників використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному 
процесі.  
• Результати: протягом 2011 року 
сертифікат отримали 623 учителів області 

4. «Microsoft Україна: курс «Вчителі в онлайні».  
З 2011 р.   
Замовник – корпорація Microsoft Україна.  
Учасники: вчителі ЗНЗ області 
Обласний координатор: Шостя С.П. 

Завдання – ефективне використання 
інтернет-технологій у навчально-виховний 
процес.  
Результати: з жовтня 2011 року підготовлено 
25 учителів області 

5. «Освітній інноваційний проект 
«Щоденник.ua».  З 2011  р. 
http://shodennik.ua/ 
Учасники: ЗНЗ області 
• Обласний координатор: Кирилюк М.В. 

• У 2011-2012 н. р. 283 ЗНЗ області 
зареєстровані у освітній мережі 
«Щоденник» 

6. • «Програма „Сприяння просвітницькій 
роботі „рівний-рівному” серед молоді України 
щодо здорового способу життя”. ( 2008-2011). 
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. 
• Результати: 
1. Протягом 2009-2011 років проведено 3 
тренінг-курси з підготовки 63педагогів-
тренерів.  
2. Проведено 3 обласні семінари-практикуми: 
    «Застосування проектного підходу в 
реалізації завдань програми «Сприяння 
просвітницькій роботі «рівний – рівному» 
серед молоді України щодо здорового способу 
життя» (Полтава, 10.12.2009 р.); «Стан і 
перспективи впровадження програми 
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний – 
рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя» у Полтавській 
області» (Машівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
27.10.2010 р.);  
–      «Проблеми оцінки ефективності та 
результативності заходів з формування 
здорового способу життя учнівської молоді» 
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(Полтава 18-19.03.2011 р.);  міжрайонний 
зліт підлітків-інструкторів на  базі 
Машівського району (2010 р.) , у якому 
взяли участь 82 учні Машівського, 
Лохвицького та Гребінківського районів. 
3.             Підлітками-інструкторами області 
(більше 500 осіб з 121 навчального закладу) 
проведено понад 320 тренінгів серед 
ровесників за методом «рівний – рівному».  

7. • «Школа як осередок розвитку 
громади: міжнародні стандарти якості 
діяльності громадсько-активних шкіл». ( 
2009-2011). Замовник –   Всеукраїнський 
фонд «Крок за кроком». 
• http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=
Gash 
• 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. 
• Результати: 
Створено обласну мережу 327 громадсько 
активних шкіл, одного ДНЗ, одного 
позашкільного закладу. 
В означеній мережі  впроваджується 
технологія само оцінювання за 
міжнародними стандартами якості. 

8. • Українсько-польський проект 
«Лідери освітніх ініціатив» (2010-2011).  
• www.lio.lviv.ua 
• 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: 
створення проектів упровадження змін, 
пов'язаних із поліпшенням якості роботи, у 
школах Полтавської області; проведення 
самооцінювальної діяльності навчальних 
закладів. 
 
– Результати: 
учасниками проекту проведено 
самооцінювання навчальної діяльності у 25 
освітніх закладах Полтавської області. 
Матеріали з реалізації українсько-
польського проекту «Лідери освітніх 
ініціатив» розміщені на сайті: 
http://www.lio.lviv.ua/. 

9. Українсько-канадський проект 
«Використання Індексу інклюзії для 
розвитку інклюзивної школи». 
Замовник – Всеукраїнський фонд "Крок за 
кроком" 
Співвиконавці – Університет Вікторії 
(Канада); Університет МакЮен (Канада); 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України (м.Київ); Інститут 
спеціальної педагогіки НАПН України 
(м.Київ); Міжнародний фонд «Відродження» 
(м.Київ). 
Учасники проекту: 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України. Інститут спеціальної 
педагогіки Національної Академії 
педагогічних наук України. Київський 
міський педагогічний університет імені 
Б.Грінченка.  Національний університет 

Мета проекту: навчитися використовувати  
Індекс інклюзії, як  систему внутрішнього 
моніторингу, яка дозволяє навчальному 
закладу регулярно здійснювати самооцінку 
щодо рівня ефективності впровадження 
інклюзивної освіти та розробляти плани 
розвитку на основі аналізу результатів 
самооцінки. Індекс інклюзії широко 
використовується у міжнародній практиці та 
перекладений більш ніж на 20 мов світу.  
• Участь представників освіти 
Полтавщини 23.03.2011 р.  у м. Київ  у 
всеукраїнському семінарі «Створення 
української версії індексу інклюзії». 
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"Києво-Могилянська Академія". 
Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, Обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів (м.Київ, м.Львів, 
м. Сімферополь, м.Дніпропетровськ, 
м.Полтава). Інститут Інноваційних 
технологій і змісту освіти м. Києва. 
Оболонська районна державна адміністрація 
м. Києва. Сімферопольська міська рада. 
Департамент освіти Харківської міської 
ради. Управління освіти (м.Київ, м.Львів, м. 
Сімферополь, м.Дніпропетровськ, 
м.Полтава). ВФ «Крок за кроком» 
 Учасник від ПОІППО – Калініченко Ірина 
Олександрівна, методист відділу дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти ПОІППО, 

10. • «Програма рівних можливостей та прав 
жінок в Україні» 
• Замовник – Європейський Союз, Програма 
розвитку ООН в Україні. 
• Національні партнери проекту: МОНМС, 
МВС України. 
• Учасники- педагогічні працівники області. 
•  Обласний координатор: Міщенко І. О. 
. 
 
 

• Завдання: Підтримка державних 
інституцій та громадянського суспільства у 
забезпеченні гендерної рівності в Україні, 
підвищення статусу жінок в Україні, 
підтримка рівності між чоловіками та 
жінками в Україні, відповідно до 
міжнародних, конституційних та внутрішніх 
зобовязань України. 
Результати: у 2011 р. каскадних тренінгах 
взяли участь більше  ніж 1 000 
педпрацівників області. 

5.3. Робота з питань європейської інтеграції   
(Бондар Т.О., Халецька Л.Л.) 

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 13.04.2011 р. № 122 «Про затвердження плану заходів щодо 
відзначення Дня Європи у загальноосвітніх навчальних закладах області» (Халецька Л. Л.); 

б) методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах області Дня Європи (у 
травні); «Днів Європейської спадщини» (вересень), Європейського тижня місцевої демократії 
(лист ПОІППО від 07.07.2011 р. № 901 (Халецька Л. Л.); 

2. Проведено моніторинг діяльності шкільних євроклубів та Центрів дитячої дипломатії 
області, загальна кількість яких зараз становить 103, що на 25 більше, ніж у 2010 році (Халецька 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 
30.11.2011р. № 1472 (Халецька Л.Л.); 
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4. Проведено Міжнародні та Всеукраїнські форуми дитячої дипломатії: 

а) «Слов`янський союз дитячої дипломатії» (6-8 квітня 2011 року, Комсомольська 
гімназія ім. В. О. Нижниченка). Форум зібрав представників: Росії (м. Комсомольск Іванівскої 
області), Білорусі (м. Жодіно), Молдови (м. Унгени та м. Орхей), команди євроклубів різних міст 
України (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Чернівці, Кіровоград, Миколаїв, Черкаси, Сміла, 
Охтирка, Зеленодольськ), команди євроклубів Полтавської області (Полтави, Кременчука, 
Комсомольська, Машівки, Гребінки, Кобеляк, Градизька). У форумі брала участь волонтер 
Корпусу Миру США Ксенія Феннер Натуріна (штат Каліфорнія). 

б) «Центр молодіжного глобального партнерства» (6-8 квітня 2011 р., ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 6 м. Комсомольська). Учасниками форуму стали діти та учнівська молодь з міст: 
Унгени (Молдова), Орхей (Молдова), Жодіно (Білорусь), Комсомольськ (Іванівська обл., Росія), 
Сміла (Черкаська обл.), Кіровоград, Вільногірськ (Дніпропетровська обл.), Охтирка (Сумська 
обл.), Миколаїв; колективи з Полтавщини (с. Селещина, Машівського р-ну; смт. Білики, 
Кобеляцького р-ну; м. Гребінка; м. Полтава; м. Комсомольськ (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2, гімназія ім. В. О. Нижниченка, НВК ім. Л. І. Бугаєвської, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 
ЦДЮТ). Всього у форумі взяли участь 19 делегацій, у складі яких було 92 учасники. 

в) VІ Всеукраїнський форум «На шляху до Європейського дому» (12-13 травня, НВК ім. 
Л. І. Бугаєвської, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 – Ліцей Комсомольської міської ради). У рамках форуму 
проведено: ярмарок освітніх технологій «Середня освіта європейських країн»; дискусійний 
майданчик «Чи віддаляє перехід української середньої школи на 11-річний термін навчання від 
європейських стандартів освіти?»; семінар-практикум «Формула твого успіху»; презентація 
програм «Європейська освіта: нові можливості» та «Європейська освіта: нові можливості»; лекція 
«Особливості європейської освіти»; інструктивна нарада для керівників євроклубів та Центрів 
дитячої дипломатії; майстерня креативності та інновацій – створення та презентація проектів 
«Школа майбутнього». Учнівські команди з Києва, Кривого Рога, Полтави, Харкова, 
Дніпропетровська, Каховки, Черкас та Полтавської області зустрілися та обмінялися думками у 
дебатах та за «круглим столом» з Халецькою Л. Л., методистом ПОІППО, Лахном О. П., доц. 
кафедри Всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 
Китаєвою А. С., директором регіонального центру програми «Європейська освіта». 

г) Єврофест  «Ми і Європа: весело і серйозно!» (04.11.2011 р., ЗНЗ № 9 м. Кременчука). 
Гостями юних дипломатів Кременчука були активісти євроклубів Комсомольська, Харкова, 
Охтирки, Дніпродзержинська (учасники – на фото). 

 
У 2011 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. 
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Так, у рамках реалізації ідей міжнародного проекту «Школа як осередок розвитку громади: 
міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл» (2009-2011), що відбувався за 
підтримки  фонду Ч.С. Мотта та  Міжнародного фонду «Відродження», кафедрою менеджменту 
інституту (в.о. доц. Т.В.Водолазською та к.іст.н., доц. Р.Л.Гавриш) було проведено низку заходів: 
обласні науково-практичні семінари «ГАШ як інноваційна модель освітнього закладу» (25.01.2011 
р.) та «Моделювання успішної роботи громадсько активних шкіл» (9.02.2011 р.), семінар-тренінг 
«ГАШ у Миргородському освітньому просторі» (22.02.2011 р.), обласний колоквіум «Евалюація 
діяльності ГАШ» (25.04.2011 р.), районний практичний семінар «Інноваційна модель закладу – 
громадсько активна школа» (28.11.2011 р.)., розроблено і впроваджено в систему підвищення 
кваліфікації методичний посібник «Як створити громадсько активну школу», який презентує 
роботу Полтавської обласної мережі ГАШ. 

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., Буйдіна О.О.) у 2011 році було проведено обласні заходи: навчальний семінар-
тренінг для директорів та завідувачів М(Р)МК (6-11 червня, пансіонат «Зелена діброва» с.Копили) 
та науково-практичний семінар «Лідерство як умова змін в освіті» для директорів та завідувачів 
М(Р)МК (6-8 листопада 2011 р., м. Миргород), метою яких була підготовка освітян-лідерів, 
удосконалення педагогічних рад у районах, діагностика та планування діяльності, пов'язаної із 
розвитком професійної кваліфікації вчителів та впровадження освітніх змін на рівні школи.  

Спільно з Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні методистом інституту І.О.Козак 
організовано і проведено п’ятиденні семінари-тренінги «Особливості охоплення учнівської молоді 
навчанням за програмами розвитку життєвих навичок при вивченні біології та основ здоров’я 
2012-2013 навчальному році».  

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 2011 р.»). 

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»). 

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.). 

Під час курсів підвищення кваліфікації, методичних нарад, у надісланих інститутом 
інформаційних листах в на районні (міські) відділи (управління) освіти відбувається постійне 
інформування вчителів суспільних дисциплін, педагогів-організаторів, керівників шкільних 
євроклубів  про конкурси: «Аліанте», «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ», «На 
кращу презентацію об’єднання молодіжної дипломатії», «Evropa Nostra», «Чи знаєш ти Європу?» 
та Національну міждисциплінарну олімпіаду з європейських студій серед учнівської молоді 
України шляхом. 

Бібліотекою ПОІППО для вчителів різних фахів проведено інформаційно-бібліографічні 
екскурси з метою роз`яснення питань євроатлантичної інтеграції та поповнено відповідною 
літературою куточок євроінтеграції. 
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VІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА (Кравченко Т.О.) 

6.1. Організація курсового підвищення кваліфікації (Заєць Г.М.) 
У 2011 році згідно замовлень та відповідно до плану підвищення кваліфікації курси 

повинні були пройти 4607 педагогічних працівників області. 

Фактично кваліфікацію підвищили 5065 осіб (110 % від плану) у 173 групах. 
Працювало за 144-годинним навчальним планом 39 груп, за 108-годинним навчальним 
планом – 106 груп, за дистанційною формою навчання – 28 груп. 

Підвищили кваліфікацію:  

– на базі ПОІППО - 4259  педагогів у 158 групах; 

– на базі Консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 
612 педагогів у 24 групах;  

– на базі вузів І-ІІ рівня акр.  – 56 осіб. За рахунок інших Міністерств згідно з  
угодою були організовані курси для педагогів Хорольського аграрнопромислового 
коледжу з проблеми “Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладачів” (29 
працівників) та Полтавського медичного коледжу Української медичної стоматологічної 
академії (27 працівників); 

– через стажування - 75 методистів методкабінетів та викладачів Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка; 

– через участь в СДГ (спеціальна дослідницька група) – 1 учитель; 

– за дистанційною формою навчання – 779 педагогічних працівників, що 
склало 15,3 %  від загальної кількості слухачів. 

Навчальний процес забезпечували 116 викладачів та методистів Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти            ім. М.В.Остроградського, 
79 науковців вищих навчальних закладів м. Полтави, 109 працівників управлінь і 
організацій та 163 учителі-практики,  вихователів дошкільних навчальних закладів 
області.  

Згідно з планом роботи в ПОІППО працювало 27 спеціальних дослідницьких груп 
(СДГ). У роботі СДГ брало участь 231 педпрацівник. Серед них вчителі загальноосвітніх 
навчальних закладів, шкіл-інтернатів,  вихователі дошкільних навчальних закладів, 
методисти міських, районних методичних кабінетів, науковці. Найбільша кількість 
учасників СДГ з м. Полтави  (77 учасників), м. Кременчука (24 учасники), м. 
Комсомольська,   Полтавського, Решетилівського  районів. Бажано активніше проявляти 
себе у роботі СДГ вчителям Оржицького, Кобеляцького, Хорольського, Котелевського, 
Миргородського, Гребінківського, Чорнухинського районів.  

У 2011 році для слухачів курсів підвищення кваліфікації проводилися семінари-
тренінги, в тому числі  за сприяння Міжнародного альянсу (СНІД), навчання за 
програмою «„Intel” Навчання для майбутнього», здійснювалася підготовка вчителів 
інформатики загальноосвітніх навчальних закладів для роботи  за профільними 
програмами. 
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Таблиця 1. Кількість слухачів, які підвищили комп’ютерну грамотність на 
семінарах-тренінгах при ПОІППО 

№ Семінари-тренінги Підготовлено 
педпрацівників(осіб)

1. «Основи інформаційних технологій» в рамках програми Microsoft.  77 
2. Тренінг «Вчителі в онлайні» 25 
3. Партнерство в навчанні Microsoft 74 
4. Цифрові технології DL    663 
5. «Удосконалення технологічної освіти» (для вчителів трудового 

навчання, технологій, креслення) 
53 

6. Основи здоров’я 27 
7. Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу життя 
18 

8. Ліцензування, атестація та самоатестація навчальних закладів 
області  

30 

 Всього: 967 
 

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. 

За дистанційною формою навчання підвищили свою кваліфікацію в 2011 р. 779 
слухачів. Серед них вчителі різних фахових напрямків, вихователі дошкільних навчальних 
закладів, педагогічні працівники шкіл-інтернатів, керівники гуртків позашкільних 
закладів та ін. 

Протягом року постійно оновлювалась Web-сторінка дистанційного навчання 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 кафедр та 
методистами інституту.  

Як свідчать дані вхідного діагностування, близько 73 %   слухачів мають необхідні 
умови для дистанційного навчання: володіють комп’ютером та мають доступ до Інтернет-
мережі (в навчальному закладі або методичному кабінеті),  майже половина з них мають 
власні електронні скриньки. 

Активно використовують дистанційну форму підвищення кваліфікації Полтавський 
методкабінет та Кременчуцький науково-методичний центр, Миргородський, 
Лохвицький, Хорольський  та інші районні методичні кабінети.   

За результатами  вихідного діагностування з питань якості організації роботи на курсах 
підвищення кваліфікації в ПОІППО ім. М.В.Остроградського встановлено, що 97% слухачів 
задоволені формами занять та структурою курсів, 96% - змістом, 89 % - режимом роботи.  

Особлива увага приділяється системі позааудиторної роботи слухачів. Для них у 
2011 році організовувалися зустрічі з представниками владних структур, громадських 
організацій, діячами науки та культури, тематичні консультації, екскурсії в музеї міста 
Полтави та області. Стали вже традиційними відвідини театральних вистав, перегляд 
кінофільмів та інші культурно-масові заходи. 
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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 2011 році (Королех О.К.) 

 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 р. № 

833 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році» Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського спільно 
з Харківським 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 2011 році, пройшло у червні з 9 
навчальних предметів: української мови та літератури, математики, історії України, 
біології, хімії, російської мови, географії, фізики, іноземної мови (англійської, німецької, 
французької, іспанської за вибором). Кожен абітурієнт міг скласти не більше п’яти тестів. 
Обов’язковим для всіх абітурієнтів є проходження тестування з української мови та 
література.  

Для осіб, які з об’єктивних причин не змогли пройти тестування під час основної 
сесії, на базі Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка 
проведено спеціальну сесію.  

У Полтавській області для якісної підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання проведена кампанія щодо інформування громадськості про особливості 
проведення ЗНО-2011. 

На сайті інституту (ПОІППО) на сторінці «Зовнішнє незалежне оцінювання» 
постійно розміщуються тексти нормативних документів, повідомлень про основні події, 
що відбулися в процесі підготовки до проведення тестування, інформація для абітурієнтів, 
підсумки виконаної роботи. 

Одним із етапів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання стало 
проведення в області пробного тестування з 9 навчальних предметів (української мови та 
літератури, історії України, біології, фізики, географії, математики, хімії, російської мови, 
іноземної мови), яке мало на меті ознайомити з процедурою проведення ЗНО осіб, які 
виявили бажання взяти участь в основній сесії, та відпрацювати персоналом, залученим до 
роботи на пунктах тестування, технології тестування.  

Реєстрація бажаючих взяти участь у пробному тестуванні здійснювалася через 
мережу Інтернет з 10 листопада по 10 грудня 2010 року.  

Тестування проводилося 2 та 9 квітня Дніпропетровським РЦОЯО у тісній 
співпраці з ПОІППО. 

Для участі у пробному тестуванні зареєструвалось 5 004 осіб. Працювало 23 пункти 
пробного тестування, роботу яких забезпечували 459 педагогічних працівників, 
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підготовлених методистами відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
ПОІППО. Для інструкторів, старших інструкторів проведено 9 навчальних семінарів.  

Відповідно до Положення про апробацію тестових завдань, затвердженого наказом 
Українського центру оцінювання якості освіти від 08.12.2008 р. № 221, на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів м.Кременчука (ліцеїв №№ 4, 11, 30 (з поглибленим 
вивченням англійської мови),  ЗОШ №№ 19,  28,  10),  м.Комсомольська  (ЗОШ 
 №№1, 2, 4, 6  (з поглибленим вивченням англійської мови), НВК ім.Л.І.Бугаєвської), 
м.Кобеляк (ЗОШ I-III ступенів № 2), смт.Н.Санжар (НВК), смт.Решетилівки (гімназії імені 
Л.І.Олійника) проведено апробацію тестових завдань з 9 навчальних предметів:  
української мови, української літератури, історії України, математики,  географії, фізики, 
біології, хімії, іноземної мови (англійської, німецької). 

Усього в апробації взяло участь 765 учнів 11 класів Полтавської області. Дана 
апробація надала можливість випускникам на практиці ознайомитися з технологією 
тестування та визначити рівень підготовки до основної сесії ЗНО-2011. 

У 2011 році на допомогу майбутнім абітурієнтам в області створено 7 пунктів 
реєстрації, які надавали консультації з оформлення реєстраційних документів.  

Всього було зареєстровано 9 675 учасників: з них 6 048 – випускники 
загальноосвітніх навчальних закладів поточного року. 

Явка учасників на пункти тестування становила 87 %. 

Кількісні показники проведення ЗНО-2011 у Полтавській області 
 

№ 
п/п 

 
Дата 

 
Предмет 

Задіяні 
пункти 

тестування 

Кількість 
зареєстрованих 

Взяло 
участь 

Явка 
% 

1. 2 червня 
3 червня 

Укр.мова та 
літ. 

20 
20 

9 538 8 524 89         

2. 6 червня Іноземні мови 11 2 499 2 127 85 
3. 8 червня Математика 28 6 984 6 221 89 
4. 10 червня Російська мова 1 99 64 65 
5. 14 червня Біологія 16 4 067 3 563 88 
6. 16 червня Історія 

України  
27 6 959 6 078 87,5 

7. 20 червня Фізика 11 2 695 2 263 84 
8. 22 червня Географія 11 3 109 2 543 82 
9. 24 червня Хімія 5 1 322 991 75 

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 39 пунктів тестування 
переважно на базі ЗНЗ.  

Для організації та проведення ЗНО-2011 в області методистами відділу 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти підготовлено 968 педагогічних 
працівників. Всього було навчено 1689 осіб.  

Усього було проведено протягом березня-квітня 2011 р. 16 навчальних семінарів. 
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Пункти тестування Полтавської області своєчасно розпочали і завершили роботу. 
Проблеми, які виникали в процесі роботи, вирішувались оперативно. Звернень від 
учасників щодо порушень процедури проведення тестування не надходило. 

За підсумками Українського центру оцінювання якості освіти 8,32% (709 осіб) 
учасників ЗНО Полтавської області продемонстрували низький рівень знань, набравши 
менше 124 балів (середній показник по Україні – 9,69%). 

Максимальну кількість балів (200) по області отримали лише 12 учасників (0,12% 
від загальної кількості), а саме: 

– з української мови та літератури – 4; 

– з історії України – 2; 

– з математики – 3; 

– з фізики– 1; 

– з біології – 1; 

– з географії – 1. 

У цілому зовнішнє незалежне оцінювання на пунктах тестування нашої області 
проведено організовано з дотриманням вимог процедури. 

Зауважень з боку державних контролюючих органів, громадських спостерігачів та 
абітурієнтів щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання на пунктах тестування Полтавської області не зареєстровано. 

 

7.2. Моніторингові дослідження 2011 року (Яресько С.О.) 
На 2011 рік, згідно плану роботи ПОІППО ім.М.В.Остроградського, було 

заплановано проведення 5 моніторингових досліджень:  

- основної сесії Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-
математичної освіти TIMSS-2011; 

- моніторингу якості підручників для    9-го класу загальноосвітніх навчальних 
закладів; 

- моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні           (ІІ етап); 

- моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого 
дошкільного віку (ІІ етап); 

- моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти у 
Полтавській області. 

1. На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
19.04.2011р. № 351 «Про організацію та проведення міжнародного порівняльного 
дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів» 19 травня 2011 року була проведена основна сесія Міжнародного 
порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011. 28 
квітня 2011 року у ПОІППО ім. М.В.Остроградського була проведена інструктивно-
методична нарада для відповідальних за організацію та проведення міжнародного 
порівняльного дослідження TIMSS-2011 у м. Полтаві,             м. Кременчуці та 
Глобинському і Оржицькому районах. Дослідження проводилося на базі таких ЗНЗ: 

- Кременчуцької гімназії № 6; 
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- Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37; 

- Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Святилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Чайківщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

Всього у дослідженні взяли участь 264 учні та 20 вчителів предметів природничо-
математичного циклу. Всі матеріали дослідження були направлені до Українського центру 
оцінювання якості освіти для подальшого опрацювання. 

2. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  22.02.2011 р. № 
169 «Про проведення моніторингу якості підручників для  9-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів» Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В.Остроградського у квітні – травні 2011 року організоване проведення 
моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для моніторингу визначено 13 підручників: 4 – з української мови,  4 – із 
зарубіжної літератури, 1 – з французької мови та  4 – з хімії. 

Дослідження здійснювалося методом анкетування вчителів, учнів і батьків учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Загалом в області залучено 6270 респондентів, 30% 
з сільської місцевості та 70% з міської. 

Дослідження спрямовувалось на з’ясування суспільної та педагогічної думки 
стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, виховного впливу на 
учнів 9-х класів навчального матеріалу новостворених підручників, рекомендованих МОН 
України. Узагальнені результати надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти для їх подальшого опрацювання. 

3. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.09.2010р. № 898 
«Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні» у 
листопаді 2011 року організоване проведення ІІ етапу даного моніторингового 
дослідження, яке здійснювалося шляхом анонімного анкетування наступних категорій 
респондентів: 

1. Фахівці з питань запровадження інклюзивного навчання.  

2. Працівники дошкільних навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне 
навчання: 

• завідувачі ДНЗ; 
• вихователі середньої та старшої груп ДНЗ, в групах яких перебувають діти з 

ППР; 
• помічники/асистенти вихователів середньої та старшої груп ДНЗ, які 

працюють з дітьми з ППР; 
• батьки дітей з особливими освітніми потребами середньої та старшої груп в 

ДНЗ. 

3. Співробітники загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено 
інклюзивне навчання: 

• директори ЗНЗ або завучі в ЗНЗ; 
• вчителі 1-4 класів, які навчають учнів з ППР; 
• помічники/асистенти вчителів, які працюють з учнями з ППР в 1-11 класах 

ЗНЗ); 
• класні керівники 5-11 класів ЗНЗ, в класах яких навчаються учні з ППР; 
• батьків, діти яких мають особливі освітні потреби. 
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Дослідження проведено: 

На базі ЗНЗ: 
• Полтавської ЗОШ № 18; 
• Полтавської ЗОШ № 34; 
• Полтавської ЗОШ № 19; 
• Комсомольської ЗОШ № 6; 
• Миргородського НВК «Гелікон»; 
• Глобинської ЗОШ № 5 Глобинського району; 
• Диканської гімназії ім.М.В.Гоголя; 
• Білицької ЗОШ №1; 
• Машівської спеціалізованої школи; 
• Пирятинської ЗОШ №1; 
• Пирятинської ЗОШ № 6; 
• Хорольської гімназії. 

На базі НВК: 
• Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки»; 
• Полтавського СНВК № 45; 
• Миргородського НВК «Гелікон». 

На базі ДНЗ: 
• Гадяцького ДНЗ № 9; 
• Глобинського ДНЗ № 1; 
• Диканського ДНЗ № 1 «Ромашка»; 
• Пирятинського ДНЗ «Сонечко». 

Узагальнені результати надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти для їх подальшого опрацювання. 

4. На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 25.10.2010р. № 
1000 «Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти 
дітей старшого дошкільного віку» у листопаді 2011 року організоване проведення ІІ етапу 
даного моніторингового дослідження, яке здійснювалося шляхом анонімного анкетування 
завідувачів, вихователів, батьків дітей дошкільних навчальних закладів та директорів, 
вчителів 1-х класів, батьків учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Загалом 
у моніторинговому дослідженні взяло участь 240 респондентів (з них 124 із міст та 116 із 
сільської місцевості). Узагальнені результати були надіслані до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти для їх подальшого опрацювання. 

5. На виконання наказу Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 19.11.2010 року № 919 «Про затвердження заходів щодо 
запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області 
дітей з особливими освітніми потребами до 2012 року» Полтавським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського організоване проведення 
моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти у Полтавській 
області, яке здійснювалося шляхом анонімного анкетування вчителів початкових класів, 
які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами, батьків дітей, які навчаються 
разом з дітьми з особливими освітніми потребами, керівників навчальних закладів, де 
навчаються діти з особливими освітніми потребами. У дослідженні були задіяні всі 
райони(міста) області. Загалом у моніторинговому дослідженні взяли участь 690 
респондентів. 
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Окрім запланованих, проведено позапланове моніторингове дослідження стану 
реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
30.09.2011р. № 1134 «Про проведення моніторингового дослідження стану реалізації 
Концепції профільного навчання в старшій школі» у листопаді 2011 року організоване 
проведення даного моніторингового дослідження, яке здійснювалося шляхом анонімного 
анкетування керівників, вчителів, які викладають профільні предмети у 10-х класах, 
батьків учнів 10-х класів, учнів 10-х класів ЗНЗ I-III ступеня різних типів і форм власності. 
2 грудня 2011 року у ПОІППО ім. М.В.Остроградського відбулася інструктивно-
методична нарада для відповідальних за організацію і проведення моніторингових 
досліджень та ЗНО у районах (містах) області з питань проведення моніторингового 
дослідження стану реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі у 
Полтавській області. Дослідження проводилося на базі 13 ЗНЗ міст та 48 ЗНЗ районів 
Полтавської області. Узагальнені результати надіслані до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти для їх подальшого опрацювання. 

Отже, за 2011 рік проведено 6 моніторингових досліджень. 

Вони надали можливість отримати необхідну об’єктивну інформацію, провести 
спостереження за процесами в освітянській галузі та виявити рівень їх відповідності 
очікуваним результатам, а також визначити передумови для прийняття управлінських 
рішень і запровадження необхідних змін в освіті. Результатами моніторингових 
досліджень можна буде користуватися після їх офіційного оприлюднення Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти. 
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VІІІ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ (Александрова Л.А.) 

8.1. Комплектація, організація та використання бібліотечного 
фонду. 

На 01.12.2011 року загальний фонд бібліотеки інституту становить 29 тис. 848 
прим., що на 579 прим. (11,5 %) більше, ніж у минулому році. З них:  

– підручники для 1–11 класів ЗНЗ – 2747 прим.; 

– матеріали ярмарків педтехнологій – 692 прим.; 

– фонд авторських робіт вчителів області – 212 прим.; 

– довідково-інформаційна література – 275 прим.; 

– матеріали на електронних носіях – 154 прим.  

Література іноземними мовами складає 479 прим., а саме:  

– література Британської Ради – 381 прим.; 

– література німецькою мовою Гьоте-Інституту – 85 прим.; 

– література Ізраїльського культурного центру – 24 прим.; 

– література Оксфорд-прес – 13 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.  

Бібліотечний фонд постійно розкривався за допомогою книжкових виставок, 
тематичних полиць з актуальних проблем сьогодення, бесід, бібліографічних оглядів 
літератури, списків нових надходжень, тематичних рекомендаційних покажчиків, надання 
довідок, консультацій.  

Поповнення фонду бібліотеки здійснювалося за рахунок надходжень через 
централізоване забезпечення від МОН України, за кошти ПОІППО та дарунки.  

На 01.12. 2011 року отримано всього 579 примірників літератури. З них :  

1. Через базу-магазин «Освітатехпостач» отримано 75 прим. навчальної та 
художньої літератури, що складає на 50 прим. менше, ніж у 2010 році. Це зумовлено тим, 
що для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів підручників майже немає.  

2. За кошти ПОІППО придбано 98 примірник навчальної літератури на суму 7 тис. 
186 грн.  
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3. Отримано безкоштовно (дарунки) 34 примірника та 364 прим. методичних 
посібників та програм із Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  

Також була проведена передплата на періодичні видання України та Росії у 
кількості 140 назв на суму 19 тис. 844 грн. (з них 20 назв газет та журналів видавництва 
«Шкільний світ» інститут отримує безкоштовно).  

У фонді також представлені наукові публікації професорсько-викладацького 
складу ПОІППО за 2004-2011 роки, кількість яких за останні три роки складає майже 500 
примірників.  

Підфонд краєзнавчої літератури становить 211 прим., який представлений творами 
поетів та прозаїків Полтавщини, матеріалами про життя та творчий шлях видатних діячів, 
енциклопедичними виданнями щодо економічного, політичного, культурного життя 
нашого краю та його славного минулого.  

Один із розділів підфонду краєзнавчої літератури представлений літературою, 
пов`язаною з нашим земляком, видатним математиком, механіком, педагогом Михайлом 
Васильовичем Остроградським, чиє ім`я носить наш інститут. У бібліотеці оформлена 
книжкова виставка «Педагогічна спадщина М.В. Остроградського», зібрані архівні 
матеріали про життя і творчість видатного математика, генеологія роду Остроградських, 
складено бібліографічний список праць М. Остроградського та публікацій про нього. 

За 2011 рік обслуговано 5 тис. 118 користувачів інформації, що на 481 особу 
більше (19 %) порівняно з 2009-2010 навчальним роком, з них:  

 – слухачів курсів – 3 тис. 542 осіби (на 6,6 % більше);  

 – вчителів, методистів – 1 тис. 415 осіб, з яких 153 особи – науковці;  

 – інших (студенти, учні, бібліотекарі, пенсіонери) – 161 особа.  

Видано 24 тис. 792 примірника навчальної літератури, з яких періодичні видання 
складають 1 тис. 984 прим., що на 380 прим. (1,2 %) більше, ніж у 2010 році.  

Бібліотеку відвідало 14 тис. 994 користувача інформації. Це на 917 чоловік більше 
порівняно з минулим роком.  

 

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.  

Сьогодні перед бібліотекою поставлене завдання кардинально вдосконалити 
інформаційне забезпечення, досягти якісно нового рівня в обслуговуванні педагогічних 
працівників як традиційними, так і новітніми інформаційними продуктами та послугами.  

Завданням бібліотеки у 2010-2011 навчальному році було якнайповніше розкрити 
зміст наявних ресурсів створенням бібліографічних баз даних, електронного каталогу та 
картотек, що значно скоротило користувачам час для одержання інформації.  

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.  
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Добре сформований та максимально наближений до потреб користувачів 
довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне 
довідково-бібліографічне інформування в активному режимі.  

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.  

Бібліотекою зроблені перші кроки на шляху створення електронного каталогу за 
допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «Ірбіс», презентація якої 
відбулася в грудні 2010 року.  

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 8 рекомендаційних бібліографічних списків літератури :  
– Роль позитивних емоцій в самоактуалізації особистості (44 джерела);  

– Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності (34 
джерела);  

– Краєзнавча діяльність бібліотеки: історія і сьогодення (16 джерел);  

– Здоров`язбережувальна діяльність навчальних закладів (67 джерел);  

– Інклюзивне навчання в системі освіти (35 джерел);  

– Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст (83 джерела);  

– Культура вчителя в післядипломній освіті (54 джерела);  

– Математик світового класу (М. В. Остроградський (1801-1861) (138 джерел).  

Протягом року було оформлено 13 книжкових виставок :  
 – Тест на майбутнє: спільний проект ПОІППО імені М.В. Остроградського та 

обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» (5 дисків); 

– Емоційний інтелект як складова людського капіталу (16 джерел); 

– Десятиріччя грамотності: освіта для всіх (2003-2013 рр. за оголошенням ООН) 
(35 джерел); 

– Книга у духовному житті дюдини (до Всеукраїнського дня бібліотек) (17 
джерел); 

– «Нехай нерозмежованою останеться навіки ...» ( до Дня Соборності України) 
(25 джерел); 

– День Європи в Україні (72); 
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– Поетичне слово Кобзаря (до дня народження Т. Г. Шевченка (1914-1861) (15 
джерел); 

– Незабутній День перемоги (24 джерела);  

– «Україно, мій духмяний дивосвіт, через терни йшла до волі сотні літ» (до Дня 
Незалежності України) (17 джерел);  

– 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);  

– «Мова колискова, як весняна річечка жива ...» (до свята української писемності 
і мови) (27 джерел);  

– Дзвони пам`яті (до річниці Чорнобильської трагедії) (24 джерела).  

 

Оновлено 17 постійно діючих 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.  

На допомогу вчителям, керівникам навчальних закладів, методистам, дослідникам 
у галузі освіти було складено бібліографічний покажчик «Бібліографічний покажчик 
публікацій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського: 1940-2011 рр.», який містить матеріали, зібрані та систематизовані 
по роках за 70-річний період становлення та розвитку інституту. До випуску включено 
монографії, науково-методичні та навчальні посібники, матеріали науково-практичних 
конференцій, методичні матеріали, обласну педагогічну пресу. Загальний фонд праць, які 
створені працівниками ПОІППО або до створення яких були причетними як співавтори 
становить 2 888 публікацій. Покажчик було представлено на III Національній виставці-
презентації «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, 19-22 жовтня 2011 р.).  

Велику увагу в своїй роботі бібліотека приділяла індивідуальній роботі із 
слухачами курсів, працівниками інституту, зокрема індивідуальним консультаціям, під 
час яких знайомила із значенням довідкового апарату книги, передмовою до неї, давала 
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поради, що сприяли вирішенню проблеми добору літератури. Постійно консультувала 
працівників щодо таблиць ББК, бібліографічного опису творів друку та багато іншого.  

За 2011 рік видано 80 тематичних довідок, про що свідчать записи у «Журналі 
реєстрації довідок».  

Підсумовуючи результати діяльності бібліотеки ПОІППО імені 
М. В. Остроградського, слід зазначити, що робота бібліотеки повністю відповідає 
потребам користувачів, орієнтується на якісне і своєчасне виконання їх запитів, що дає 
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.  

Також потребує зміцнення матеріальна база, яка прискорить модернізацію 
бібліотечних процесів, упровадженню нових напрямів і технологій, це і збільшення 
фінансування, і наявність всіх необхідних технічних ресурсів, щоб відповідати вимогам 
бібліотеки сучасного вищого навчального закладу.  

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 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.  

В 2011 році інститут передплачував 26 газет та 91 фаховий журнал. 
 

ІХ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (Кіптілий І.О.)  

9.1. Робота редакційно-видавничого відділу (Кіптілий І.О.) 
• Виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської 

області на 2011-2015 роки та плану видавничої діяльності (за планом роботи ПОІППО). 

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 2010-2011 роках була розроблена обласна Програму видавничої діяльності 
ПОІППО та КрПУ для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту 
освіти на 2010-2014 роки. Ця програма була влючена у Комплексну програму розвитку 
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освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, яка була затверджена рішенням 
третьої сесії шостого скликання Полтавської обласної ради від 1 лютого 2011 року. 
Основні завдання та результативні показники видавничої діяльності ПОІППО викладені у 
розділі «Науково-методичне забезпечення регіонального компоненту освіти». 

У 2011 р. працівниками інституту на виконання Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки та плану видавничої діяльності 
було видано 20 найменувань науково-методичної літератури обсягом 145 умовних 
друкованих аркушів та загальним тиражем 6100 примірників. 

Динаміку видань ПОІППО показано на діаграмах 1-3. 

Діаграма 1. 
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Діаграма 3 
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Участь у підготовці щомісячної просвітницько-виховної програми у форматі ток-шоу 
«Тест на майбутнє».   

Працівники РВВ розробили дизайн студії  ток-шоу «Тест на майбутнє», виготовили 
макети та 3 банери для оформлення студії телерадіокомпанії «Лтава». Зробили медіаархів 
випусків передач «Тест на майбутнє» (14 випусків) та передали для користування 
працівниками та слухачами курсів інституту у бібліотеку ПОІППО. 

• Підготовка та участь у Всеукраїнській естафеті педагогічних інновацій 
«Нові горизонти української школи» 

З 27 по 29 квітня 2011 року у Волинській області перебувала делегація освітян 
Полтавщини у рамках Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти 
української школи», яку очолювала заступник начальника Головного управління освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації Світлана Володимирівна Горбаньова. 

До складу делегації увійшли представники органів управління освітою, працівники 
інституту післядипломної педагогічної освіти та керівники загальноосвітніх закладів 
Полтавської області, в тому числі методист редакційно-видавничого відділу Кіптілий І.О. 

Протягом двох днів учасники естафети мали змогу познайомитися із досвідом 
управлінської діяльності в освітній галузі Волині, роботою загальноосвітніх, дошкільних, 
позашкільних та інтернат них закладів, а також Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
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Зустрічали колег начальник управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації Михайло Михайлович  Попович, заступник начальника Юліан 
Віталійович Таранчук, начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти 
управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Ольга Іванівна Богданович та 
ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Михайло 
Олександрович Сташенко. 

Розпочалося знайомство із засідання круглого столу у Волинському інституті 
післядипломної педагогічної освіти, де начальник управління освіти і науки  
М.М.Попович ознайомив зі станом та перспективами розвитку галузі та звернув увагу на 
те, що на даному етапі освітяни області  працюють над виконанням понад 10 програм, 6 з 
яких фінансуються з бюджету освіти.  

Начальник міського управління освіти Олег Володимирович Гребенюк розповів 
про особливості роботи, досвід науково-методичного забезпечення діяльності навчальних 
закладів та  реалізацію сучасних проектів педагогами міста.  

Привернули нашу увагу питання, пов’язані із впровадженням інноваційних 
технологій у навчально-виховний процес та управління освітою, які висвітлив ректор 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Сташенко Михайло 
Олександрович. 

Надзвичайно цікаво пройшов обмін досвідом, під час якого обговорювалися 
питання щодо підвищення якості освітніх послуг, удосконалення управлінської 
діяльності. 

Зацікавили й проблем, які виявилися спільними для обох областей  - це і питання 
пов’язані з оптимізацією мережі загальноосвітніх закладів, особливо у сільській 
місцевості, шляхи впровадження інклюзії, а також стан й ефективність профільного 
навчання.  

Обговорення продовжилося й під час відвідування музею освіти Волині, який   
розташований в інституті  післядипломної педагогічної освіти. 

Особливу увагу привернула робота волинян щодо застосування інноваційних 
технологій в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на сучасному 
етапі, тому програма візиту передбачала відвідування всіх типів навчальних закладів. 

Свої досягнення презентували Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія 
№14», комунальні заклади – Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школи І-ІІІ ступенів № 22, Луцька загальноосвітня школа №7, Луцький навчально-
виховний комплекс (школа-ліцей) №9 Луцької міської ради, Луцький навчально-
реабілітаційний центр, та Маяковський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей».  

Так, в авангарді освітянського руху вже 20 років поспіль перебуває Луцький 
навчально-виховний комплекс «Гімназія №14», який став прикладом того, як в умовах 
багатопрофільної гімназії вдало реалізується авторська система виховної роботи з 
формуванням національної свідомості і самосвідомості учнів, батьків, учителів. Нас 
зацікавив досвід, що ґрунтується на вивченні родоводу кожного учня і здійсненні 
виховного впливу засобами етнопедагогіки з урахуванням педагогічного досвіду кожної 
сім’ї через символічну «клас-родину».  

В основу роботи закладу покладено розроблену до 2020 року Концепцію 
безперервного розвитку дитини від 3-х до 17-ти років – «дошкільне виховання початкова 
школа - гімназія». 
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Як забезпечується рівний доступ до якісної освіти для дітей з особливими 
потребами відповідно до їх здібностей і  можливостей, делегацію ознайомили педагоги та 
медичні працівники Луцького навчально-реабілітаційного центру.   

У вказаному закладі навчаються та водночас проходять лікування діти з 
порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором та із затримкою психічного 
розвитку. Щоранку учнів центру, які мешкають у різних районах міста, підвозить 
спеціалізований тролейбус, виділений міською радою.  Привернула увагу інновація, яка  
впроваджується в  закладі, - адаптація учнів до соціального середовища через «проектне» 
навчання до формування готовності до професійного самовизначення дітей з особливими 
потребами.  

Цікавість викликав один з основних аспектів злагодженої роботи органів 
управління освіти та навчальних закладів – це формування обдарованої особистості .  

  

Актуальною проблемою, над якою працює педагогічний колектив  
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 м.Луцька -  формування компетентнісного 
випускника  

Зацікавила ідея реалізації особистісно орієнтованої системи навчання та виховання 
з метою формування творчої особистості учня у Луцькому навчально-виховному 
комплексі № 22. 

Шляхи модернізації методичної та навчально-виховної роботи на засадах сучасних 
інформаційних технологій надзвичайно яскраво продемонстрували педагоги Луцького 
навчально-виховного комплексу (школи-ліцею) №9 Луцької міської ради. Інновацією в 
роботі якого є моделювання компетентної особистості школяра шляхом розвитку дитячої 
обдарованості. 

Педагогічний колектив Маяківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей» ознайомив гостей з 
найважливішими аспектами роботи закладу, спрямованими на розв’язання таких завдань: 
організація особистісно орієнтованого підходу до навчання, розвитку учнів через 
оновлення змісту освіти та впровадження новітніх технологій; профільне навчання в 
системі лінгвістичної освіти; формування і розвиток соціально активно, гуманістично 
спрямованої особистості учня з глибоко усвідомленою громадянською позицією. 

Питання розвитку і саморозвитку творчої особистості через художньо-естетичну 
освіту і виховання учнів у процесі впровадження педагогічних інновацій були 
представлені у Волинському обласному  центрі науково-технічної  творчості  учнівської  
молоді, на базі якого вже не перший рік функціонують центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді, Волинська обласна мала академія наук та Волинський державний центр 
естетичного виховання. 
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Пріоритетом у своїй діяльності освітяни Волині визначили ряд аспектів, а саме: 
забезпечення якісної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості, 
створення рівних стартових умов для майбутнього навчання в школі дітей старшого 
дошкільного віку. 

Надзвичайно важливим є той факт, що кожного року в області вдається додатково 
створювати 700-900 місць шляхом відкриття нових дошкільних навчальних закладів, 
відновлення роботи тих ДНЗ, які з різних причин призупиняли свою діяльність, а також 
відкриття додаткових груп на базі вже діючих садочків. За останні 5 років (2006-2010) 
мережа дошкільних закладів збільшилась на 94 одиниці, розгорнуто діяльність 59 вікових 
груп на базі діючих закладів, що дозволило створити додатково близько 2 тис. місць. 
Тільки за минулий рік відкрито 17 дошкільних навчальних закладів, 16 додаткових груп 
на базі функціонуючих закладів, що дало можливість збільшити кількість місць на 700 
одиниць. 

Повчальним для нас став ще один аспект, який наскрізно простежується  у системі 
роботи кожного закладу та культурно - просвітницькій діяльності педагогів Волинського 
краю, - це виховання патріотизму та збереження  національних традицій. Яскравим 
прикладом такої роботи став виступ вихованців школи козацького гарту в с.Рокині, що 
спеціалізується на вивченні козацького мистецтва «Бойовий гопак». 

Наприкінці візиту було висловлено зацікавленість та взаємне прагнення до 
налагодження двосторонніх зв’язків на рівні навчальних закладів та органів управління 
освітою Полтавської та Волинської областей. 

Були сформовані пропозиції до каталогу впровадження інновацій: 
- У масштабах України було запропоновано впровадити відкриття регіональних 

навчально-реабілітаційних центрів для дітей з різними особливими потребами (з 
порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, із затримкою психічного 
розвитку тощо), в якому б вони могли одночасно навчатися та отримувати лікування. 
Заслуговує на увагу досвід з організації підвозу до нього дітей (Луцький навчально-
реабілітаційний центр).   

- У межах області на регіональному рівні потрібно запровадити елементи 
авторської системи виховної роботи з формування національної свідомості учнів, батьків, 
учителів через досвід педагогічного колективу – символічну «клас-родину» (Луцький 
навчально-виховний комплекс «Гімназія №14»). 

- Запровадити модернізацію методичної та навчально-виховної роботи на засадах 
сучасних інформаційних технологій для моделювання компетентної особистості школяра 
шляхом розвитку дитячої обдарованості (Луцький навчально-виховний комплекс (школа-
ліцей) №9 Луцької міської ради).   

- Активізувати роботу з обдарованою молоддю шляхом впровадження профільного 
навчання в системі лінгвістичної освіти, формувати особистість з глибоко усвідомленою 
громадянською позицією (Маяківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей»).  

• Поновлення науково-методичного журналу «Постметодика» у переліку 
наукових видань ВАК, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних 
робіт з педагогічних наук.  

Працівниками редакційно-видавничого відділу було підготовлено пакет документів 
для поновлення науково-методичного журналу «Постметодика» у переліку наукових 
видань ВАК, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з 
педагогічних наук. Постановою Президії вищої атестаційної комісії України № 1-05/5 від 
31.05.2011 р. «Постметодику» включено у цей перелік видань. 
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• Виставлення всіх випусків журналу «Постметодика» на сайті Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського  

У 2011 році виставлено у форматі PDF всі випуски науково-методичного журналу 
«Постметодика» за 1993-2011 роки - 100 номерів. Педагогічна громадськість України 
може ознайомитися безкоштовно із змістами журналів за адресою 
http://www.ipe.poltava.ua/pm/archives.html 

• Звітування РВВ на ректораті ПОІППО «Про участь Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у 
міжнародних виставках» (5.09.2011 р.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію методиста редакційно-видавничого 
відділу інституту І.О.Кіптілого «Про участь Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у міжнародних 
виставках», ректорат відмітив, що працівники Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського систематично беруть 
участь у роботі щорічних міжнародних освітянських виставках (місто проведення – Київ), 
таких як виставка-презентація ”Освіта України. Інноваційні технології навчання”, 
виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті», виставки навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні” та «Сучасні навчальні заклади». З 2004 року за вісім років 
участі у цих виставках було представлено близько 30 презентаційних стендів, які постійно 
оновлювалися, прорекламовано близько 500 примірників друкованої продукції 
працівників ПОІППО та педагогів Полтавщини, розповсюджено близько 3000 рекламних 
буклетів, проспектів, візитівок.  

Лише за останні шість років працівниками інституту було підготовлено 67 
матеріалів для участі у тематичних конкурсах з різнотемових номінацій. Найбільше 
тематичних робіт підготували працівники відділу методики виховання (10 робіт, нагород - 
2), центру інновацій та інформації (9 робіт, нагород – 4), відділу дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти (8 робіт, нагород – 2).  

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України та 
активну участь у  виставках педагогічні працівники ПОРІППО були нагороджені 25 
іменними подяками та дипломами учасника виставок. З 2006 по 2011 рік ПОІППО 
отримав 2 бронзові, 3 срібні та одну золоту медаль Міжнародних освітянських виставок. 

• Підготовка та участь у Ярмарку педагогічних інновацій в системі 
післядипломної педагогічної освіти (18-21 жовтня 2011р.) 

На виконання листа ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від  21.09.2011 р.  №  
01-02/588, плану його роботи та науково-методичного комплексу «Консорціум закладів 
післядипломної освіти» на 2011 р., з метою підтримки та популяризації творчих здобутків 
ПОІППО на Ярмарку педагогічних інновацій в системі післядипломної педагогічної 
освіти (18–21 жовтня 2011 р.) працівниками  редакційно-видавничого відділу було 
сформовано бібліотеку науково-методичних видань інституту у кількості 68 примірників 
та зроблено макети та виготовлено 14 стендів: 

 



 
148 

 

1. Освіта Полтавщини. Загальні відомості. Управління.  
2. Освіта Полтавщини. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

Полтавської області засобами навчання. Моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне 
оцінювання у Полтавській області. 

3. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського. Загальні відомості. Місія. Штат. Підвищення кваліфікації. 

4. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського. Структура. Видавнича діяльність. Ресурси. 

5. Науково-методична робота ПОІППО. Інноваційні підходи до організації 
науково-методичної роботи з учителями природничо-математичних дисциплін в області. 

6. Наукова робота ПОІППО: Філософія і економіка освіти – для ефективного 
навчання учнів області. 

7. Наукова робота ПОІППО: досягнення кафедр ПОІППО.  
8. Навчальна робота ПОІППО: розроблення, впровадження новітніх освітніх 

моделей та технологій в практику роботи ПОІППО та закладів дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти. 

9. Інвестиції у майбутнє: розвиток дошкільної освіти Полтавщини. 
10. Стратегія  поліпшення освіти: планування розвитку школи як науково-

методична технологія. 
11. Освітня технологія «Довкілля».  
12. Психологічні служби і освітній простір Полтавщини. 
13. Зростання наукового потенціалу інститутів ППО України через журнал «Імідж 

сучасного педагога. 
14. Постметодика – модернізатор інноваційної освіти Полтавщини. 

Для популяризації інноваційних технологій Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського в освітню практику 
педагогічної громадськості України стенди та бібліотека науково-методичної літератури 
ПОІППО експонувалися в Університеті менеджменту освіти (м.Київ) протягом жовтня-
листопада 2011 року. 

• Участь у видавничому проекті «Університет менеджменту освіти: роки, 
події, люди (1953-2013 рр.)» 

Працівниками редакційно-видавничого відділу підготовлено два нариси у 
видавничий проект «Університет менеджменту освіти: роки, події, люди (1953-2013 рр.)»: 

1. Кіптілий І.О. Внесок в інноваційно-виставкову діяльність Полтавської області 
Копайгори Миколи Миколайовича, директора Хорольської гімназії. 

2.Стоцька О.В. На службі у вчителів: Ольга Владиславівна Сутула. 

• Участь у обласному конкурсі «Краща книга Полтавщини» 
Працівниками РВВ був підготовлений пакет документів 

для участі видання ПОІППО «Історія Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. 
Остроградського 1940-2010" у обласному конкурсі «Краща книга 
Полтавщини», організатором якого є Головне управління 
інформаційної та внутрішньої політики Полтавської 
облдержадміністрації. 

30 листопада 2011 року в Полтавській обласній 
універсальній бібліотеці імені І. П. Котляревського нагородили 
переможців обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини». У 
номінації «Краще історико-краєзнавче видання» серед поданих на 
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розгляд журі 25 книг була і колективна праця "Історія Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 1940-2010", за яку було 
присуджено І місце. 

• 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» 23.11.2011 р. був проведений внутрішній аудит якості 
процесу формування плану видавничої діяльності на 2011 рік. Відповідно внутрішнього 
аудиту діяльність редакційно-видавничого відділу задовольняє вимогам, які встановлені у 
методиці М7_4. 

• Формування плану видавничої діяльності ПОІППО на 2012 рік 
Відповідно методики  системи управління якості (СУЯ) М7_4 «Видавнича діяльність» 

та на основі пропозицій працівників ПОІППО зформовано план видавничої діяльності 
інституту на 2012 рік. Заплановано видати 22 найменування науково-методичної 
літератури загальним обсягом 294 умовних друкованих аркушів та тиражем 6500 
примірників на суму 141000 грн. 

  

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. , Постанова Президії ВАК України № 1-05/5 від 31.05. 2011 р.).   ISSN 1815-3194.  

Журнал «Постметодика» 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. 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.  

Журнал видається 6 разів на рік. Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» 
98670. 

Стиль «ПМ» – видавати тематичні номери, присвячені актуальним питанням 
розвитку освіти. У 2011 р. номери «ПМ»  присвячені  таким темам: Постметодика. –  
«Тягар норми». – 2011. –  № 1 (98). – 64 с. ;  Постметодика. –  «Формальна і неформальна 
освіта». – 2011. –  № 2 (99). – 64 с. ; Постметодика. –  «Остроградський і сучасність». – 
2011. –  № 3 (100). – 64 с. ;   Постметодика. –  «Горизонти освіти Полтавщини». – 2011. –  
№ 4 (101). – 64 с. ; Постметодика. –  «Освіта і інформатизація суспільства». – 2011. –  № 5 
(102). – 64 с.   

Автори «Постметодики» 
Журнал є популярним у науковців. У 2008 – 2011 рр. близько  половини авторів 

«Постметодики» – кандидати і доктори наук (табл.). Індекс інтегрованості журналу 
«Постметодика» в систему наукових комунікацій – 4 (за 10-бальною шкалою за версією 
НБУ імені В. І. Вернадського, 2009 рік, http://www.nbuv.gov.ua/portal/beta_rating.html). 
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Кількість авторів журналу «Постметодика» (вчителів, кандидатів, докторів, працівників 
ПОІППО по місту, області, Україні, з-за кордону по роках) 

 

Рубрики 2007 
рік 

2008 
рік 

2009 
рік 

2010 
рік 

2011 
рік 

Усього

Кількість авторів 75 166 74 72 25 412
Вчителів-практиків 8 7 5 7 4 31
Кандидатів 23 72 18 20 3 136
Докторів 4 21 8 11 1 45
Працівників  ПОІППО 16 8 17 16 27 84
Місто Полтава (в т.ч. пред. вищої школи, 
предл. шкільн.) 

38 34 20 7 124

Полтавська область 7 12 9 15 7 50
Інші регіони України 22 114 35 18 5 194
Закордонні автори 1 4 3 5 3 16

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);  Надя Лобнер, Центр етики та досліджень бідності університету м. Зальцбурга 
(Австрія): Хілліг Г. На шляхах до наукової біографії Макаренка // ПМ. –  2011. – № 1-5; Лобнер 
Н. Бідність молоді в Україні. Польове дослідження в дитячому будинку Харкова //  ПМ. – 2011. 
– № 2. – С. 46-54. 

 

Публікації працівників ПОІППО у науково-методичному журналі «Постметодика» 
 (2007-2011 рр.). За станом на 28.12.2011 р. 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,  
ПО БАТЬКОВІ 

2007 2008 2009 2010 2011 ΣΣ БАЛ

Атахаджаєва Наталія Василівна 1 0 0 0 0 1 1/7 
Білик Надія Іванівна 1 0 0 0 0 1 1/7 
Бондар Тетяна Олексіївна 1 0 0 0 1 2 2/7 
Гелеверя Рита Олександрівна 0 0 0 0 1 1 1/7 
Зелюк Віталій Володимирович 0 0 1 0 4 5 5/7 
Іщенко Лариса Миколаївна 1 1 1 0 1 4 4/7 
Калініченко Ірина Олександрівна 0 0 0 0 2 2 2/7 
Кіптілий Ігор Олексійович 1 0 0 0 1 2 2/7 
Кирієнко Микола Іванович 0 0 0 0 1 1 1/7 
Клепко Сергій Федорович 1 0 1 0 5 7 1 
Коваленко Ольга Павлівна 2 0 0 0 0 2 2/7 
Козак Ірина Олександрівна 2 1 1 0 1 5 5/7 
Королюк Світлана Вікторівна  0 1 0 0 0 1 1/7 
Коршунова Тетяна Луківна 1 0 1 0 0 2 2/7 
Крилевець Марина Петрівна 0 0 2 0 0 2 2/7 
Куренкова Тетяна Євгенівна  0 0 0 1 0 1 1/7 
Литвинюк Людмила Вікторівна 0 0 0 0 1 1 1/7 
Лук’яненко Наталія Олексіївна 1 0 0 0 0 1 1/7 
Міщенко Ірина Олександрівна 1 0 1 0 2 4 4/7 
Муліка Катерина Миколаївна 1 1 0 0 0 2 2/7 
Настенко Наталія Василівна 1 1 1 0 0 3 3/7 
Нічуговська Лілія Іванівна 1 1 1 0 0 3 3/7 
Новак Олег Олександрович 0 0 0 0 1 1 1/7 
Ожиганова Наталія Сергіївна 0 0 1 0 0 1 1/7 
Пашко Людмила Федорівна 0 1 0 0 0 1 1/7 
Сиротенко Григорій Олексійович 1 0 1 2 0 4 4/7 
Стоцька Олена Вікторівна 2 1 1 0 2 6 6/7 
Сухенко Яна Валеріївна 0 0 0 0 1 1 1/7 
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Тимошенко Наталія Петрівна 1 0 0 0 0 1 1/7
Халецька Лілія Леонідівна 0 1 0 0 1 2 2/7
Цехановська Валентина Олександрівна 0 0 1 0 0 1 1/7
Чемшит Валентина Григорівна 0 1 0 0 0 1 1/7
Чирка Валентина Василівна 1 1 1 0 1 4 4/7
Шостя Світлана Петрівна 0 0 0 0 1 1 1/7
 21 10 16 3 27  

Презентаційна діяльність «ПМ» 
У 2010-2011 рр. року редакцією «ПМ»  діяльність із перекладу українською мовою 

статей провідних європейських освітян, на відміну від попередніх років, не здійснювалася. У 
журналі «Постметодика», 2011, № 3 видрукувано  інформаційні матеріали про програму 
«Песталоцці». На основі перекладу  тексту РЄ підготовлено статтю: Іщенко Л.  Програма 
Ради Європи "Песталоцці": як учителям узяти участь?  

У 2011 році проведено 7 виставок-презентацій журналу «Постметодика» серед 
педагогічної громадськості України та Полтавської області на таких заходах:  

1. Розширене засідання підсумкової колегії Полтавської облдержадміністрації (17 
лютого 2011 р., ПНПУ ім.В.Г.Короленка, м.Полтава). 

2. Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади-2011» (2-4 березня 2011 р., 
м.Київ). 

3. Виставка навчальних закладів Полтави, присвячена 20-річчю незалежності 
України (23 серпня 2011 р., Музично-драматичний театр ім. М.В.Гоголя, м.Полтава). 

4. Обласна педагогічна конференція (29 серпня 2011 р., Полтавська ОДА, 
м.Полтава). 

5. 11 Всеукраїнські педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина Михайла 
Остроградського і сучасні проблеми освіти» (26 вересня  2011 р., ПНПУ ім.В.Г.Короленка, 
м.Полтава). 

6. Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (18-20 
жовтня 2011 року, м.Київ). 

7. Ярмарок педагогічних інновацій в системі післядипломної педагогічної 
освіти (20 жовтня- 20 листопада 2011р., УМО, м.Київ). 

У 2010-2011 рр.  виставлено повні тексти статей 74 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). 

Передплатники «ПМ» 

У 2011 році кількість передплатників журналу «Постметодика» порівняно з 
минулим роком дещо збільшилася, з’явилися передплатники у Львові, Миколаєві, 
Донецьку, Хмельницькому. Активніше почали передплачувати журнал у м. Кременчуці, 
Карлівському, Кобеляцькому, Лубенському, Новосанжарському районах Полтавської 
області. Зменшилася кількість передплатників у м. Комсомольську, м. Лубни, 
Миргородському, Глобинському, Диканському, Козельщинському, Полтавському, 
Решетилівському районах. 

Таблиця   
Динаміка передплати журналу «Постметодика» 2008-2010 рр. 

 
№ Передплатник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік

1.  м. Полтава 1 9 13 17
2.  м. Кременчук 3 7 8 17
3.  м. Комсомольськ 8 6 8 0
4.  м. Лубни 10 0 10 0
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5.  м. Миргород 0 2 2 1 
6.  В.Багачанський р-н 11 0 1 1 
7.  Гадяцький р-н 11 0 1 2 
8.  Глобинський р-н 0 1 1 0 
9.  Гребінківський р-н 12 15 11 12 
10. Диканський р-н 4 0 1 0 
11. Зінківський р-н 5 3 9 7 
12. Карлівський р-н 0 20 7 11 
13. Кобеляцький р-н 0 14 1 14 
14. Козельщинський р-н 0 4 1 0 
15. Котелевський р-н 0 0 0 0 
16. Кременчуцький р-н 5 0 0 0 
17. Лохвицький р-н 16 12 10 2 
18. Лубенський р-н 5 12 0 10 
19. Машівський р-н 0 1 1 1 
20. Миргородський р-н 0 0 0 0 
21. Н.Санжарський р-н 28 28 0 27 
22. Оржицький р-н 11 4 1 1 
23. Пирятинський р-н 10 0 11 0 
24. Полтавський р-н 0 7 7 0 
25. Решетилівський р-н 10 10 7 2 
26. Семенівський р-н 4 0 0 0 
27. Хорольський р-н 10 11 12 2 
28. Чорнухинський р-н 0 0 0 0 
29. Чутівський р-н 3 1 1 1 
30. Шишацький р-н 4 1 1 1 
31. Інші передплатники 59 21 18 16 

 Всього 230 189 143 145 

На наступний 2012  рік «Постметодика» планує вирішити такі проблеми: 

- підготувати анотації журналу «Постметодика» за 2006-2011 роки  до  
представлення  в  Національній електронній бібліотеці на Internet-сервері  Національної 
Бібліотеки ім. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/ відповідальний – Кіптілий І.О; 

-підготувати анотації статей журналу «Постметодика» за 2006-2011 до  
представлення  в  Національній електронній бібліотеці на Internet-сервері  Національної 
Бібліотеки ім. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/ відповідальний – Кіптілий І.О; 

– збільшення кількості передплатників журналу  до 300 осіб/організацій  та збільшення 
тиражу до 500 примірників за рахунок рекламування «ПМ», листопад – грудень 2011, 
відповідальний – Кіптілий І.О; 

– впровадити  електронну систему роботи з авторами і рецензентами у вигляді веб-сайту 
(на основі  Open Journal System), лютий 2012,  відповідальний Козлов О.Є; 

– провести дві презентації  чергових номерів «ПМ» серед педагогічної громадськості з 
метою популяризації «ПМ», травень, вересень 2012 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. 
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9.3. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (Білик Н.І.) 
 

Імідж сучасного педагога 
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педагогічна освіта, педагогічна майстерність, освіта та навчання дорослих 
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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 2011 рік становив 10 423 561 грн. В тому числі: 

- проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та ін.) 
господарські, канцелярські товари та інвентар – 3 167 652 грн.; 

- фонд оплати праці викладачів на курсах підвищення кваліфікації – 515 000 грн.; 

- забезпечення та контроль методичної роботи в області (відрядження) – 130 000 грн. 

- видатки на обласну програму підтримки роботи з обдарованою молоддю 
становив 359 762 грн.; 

- видатки на придбання основних засобів та предметів довгострокового 
використання:  

Комп’ютерна та оргтехніка – 33 000 грн. 

Бібліотека – 2.000 грн 

- на капітальний ремонт приміщень гуртожитку – 195 000 грн. 

- на капітальний ремонт приміщень інституту – 100 000 грн. 

- видатки на реалізацію проекту «Термомодернізація приміщення» – 938 864 грн. 

Заборгованості по заробітній платі інститут не має. 
 

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.  

Комп'ютерний парк інституту налічує  128  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 01.12.2011  налічувала 95 комп’ютери.  
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: 49 принтерів, з них 15 багатофункціональні 
пристрої,  11 мультимедійних проекторів, 4 електронні інтерактивні дошки. 

Всі аудиторії інституту забезпечені стаціонарною мультимедійною технікою. 
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ДОДАТКИ №1-9 

1. Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 2011 р. 
 (Кіптілий І.О.) 
 

*Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 1 (98). – 64 с. 
Тягар норми  
У цьому номері обговорюється тема відношень індивіда та соціального порядку. Стаття 
Шкоди В.В. зосереджена на формуванні екзистенціального завдання індивіда, а саме: 
підтвердження та відстоювання своєї унікальності, завданої як на рівні природного буття, 
так і у суспільному жітті. Продовжує тему дослідження Кравченко П.А. щодо процесу 
дегуманізації вищої освіти в Україні. Висловлено припущення, що у подальшому цей процес 
може призвести  до антидемократичного способу життя та вульгаризації національних 
цінностей. Стаття Калініченко І.О. розкриває суть поняття «діти з особливими 
освітніми потребами», а Зелюк В.В. характеризує етапи розробки і упроваждення сучасної 
системи управляння якістю. У рубриці «Ретрометодика» подано матеріали щодо 
навчально-виховної моделі Ісидора Севільського, аспектів розвитку змісту професійної 
освіти у педагогічному процесі XVII-XIX століть та спроб самоорганізації українського 
вчительства на Полтавщині початку ХХ століття.   
*Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 2 (99). – 64 с. 
Формальна і неформальна освіта 
Випуск присвячено формальній та неформальній освіті. Стаття О. Гірного 
«Ефективність системи освіти. Принцип когерентності» описує, як принцип  узгодження 
формальної (офіційно визнаної) та позаформальної (додаткової) освіти діяв у колишньому 
СРСР і діє в демократичних країнах. Про досвід мотивації учнів до позаформальної 
(позашкільної) роботи з біології, зміст і методи цієї роботи повідомляється  у статті  
вчителя Н. М. Васюкової. Рубрика «Юні обдаровання» відкриває учителям  формулу 
життєвого успіху сучасних учнів на основі використання Інтернету. Для того, щоб 
формальна освіта була ефективнішою, опубліковано поради та рекомендації для роботи з 
розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики; погляди науковців і практиків 
на проблему формуванння здоров’язбережувального середовища в школі та рекомендації 
керівникам ЗНЗ з організації економіки і бухгалтерського обліку  шкіл. Австрійський  
соціолог Н. Лобнер вказує, як у ході трансформації в Україні не дати тим українським 
підліткам і дітям, хто змушений жити в дитбудинку,  «програти» своє майбутнє. 
Прочитати  виступи  А. С. Макаренко  в автентичному вигляді та дізнатися нові 
біографічні факти про нього допоможе зібрання приміток, підготовлене німецьким 
макаренкознавцем Гьотцем Хіллігом.  
*Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 3 (100). – 64 с. 
Остроградський і сучасність 
Випуск «ювілейного» номера часопису збігся з ювілеєм «патрона» ПОІППО Михайла 
Васильовича Остроградського (210 років від дня народження), тому цей номер присвячено 
темі використання та розвитку в сучасній освіті ідей видатного математика, педагога-
новатора, окреслених у його книзі «Роздуми про викладання», що пропонувала шляхи 
демократизації освіти молоді, перетворення навчання на цікаву і посильну справу для 
кожного учня. Ідеї Остроградського продовжують втілювати освітяни Полтавщини у 
роботі із обдарованою учнівською молоддю, у формуванні в учнів навичок здорового способу 
життя, активної життєвої та громадянської позиції та підготовці педагогічних кадрів, 
про що йдеться у статтях Федій О. А., Новака О.О., Шейка С.В., Мирошниченка В.І. та 
Низовцева А.В.  Рубрика «Людина в русі» пропонує ознайомитися із біографією відомого 
освітнього діяча, талановитого керівника Петра Миколайовича Щербаня та історією про 
Гьотца Хілліга – науковця, який, досліджуючи життя та діяльність А. С Макаренка, сам 
став відомим у всьому світі. 

 *Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 4 (101). – 64 с. 
Аналізуються інноваційні здобутки освіти України, ідентифіковані в рамках Всеукраїнської 
естафети педагогічних інновацій. 
Також розкриваються реалізовані та в стадії реалізації інноваційні ідеї та досягнення 
освіти Полтавщини, здобутки окремих відділів освіти і навчальних закладів за критеріями 
«Які в освіті області є інновації», «Що змінилося в освіті області за останній рік», «Що 
напрацьовано в області для поширення в Україні», «Стратегічні завдання освіти області», 
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«Найуспішніші учні та вчителі-лідери області». Наводяться статистичні дані про 
систему освіти Полтавщини станом на  2010 р. 

 *Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 5 (102). – 64 с. 
У номері «Рік освіти та інформатизації суспільства» ПМ починає публікувати 
інформацію методистів ПОІППО про стан викладання викладання та рівень навчальних 
досягнень учнів з предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавької області у 
2011 році. До уваги читачів коротка інформація та розширений варіант по вибраних 
районах. Статті Клепка С. Ф. «Едукологічні репрезентації знань: парадигми освіти», 
Зелюка В.В. «Про освітню діяльність на Полтавщині (у контексті щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України)», Литвинюк Л. В. «Сходження до вершин 
педагогічної науки: від учителя до члена-кореспондента НАПН України» та продовження 
досліджень Г. Хілліга «На путях к научной биографии А.С. Макаренко». 

 *Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 6 (103). – 64 с. 
TED (Technology Entertainment Design) – щорічна конференція, що проводиться в США з 
1984 року.  Місія конференції полягає в поширенні унікальних ідей (Ideas worth spreading – 
«ідеї, гідні розповсюдження»). 
Замість тематичних подій і зборів «за інтересами», конференції TED представляють 
самий широкий спектр свіжих і цікавих ідей з різних галузей. Абревіатура TED 
перекладається як Technology, Entertainment, Design, або все про науку і нові технології, 
цікаві рішення, а також дизайн і мистецтво. Теми виступів різноманітні: наука, 
мистецтво, дизайн, політика, культура, бізнес, глобальні проблеми, технології та розваги. 
Завдання кожного спікера – протягом максимум 18 хвилин у простій та зрозумілій формі 
донести до аудиторії важливу для нього ідею.У цьому номері ПМ друкує деякі з виступів на 
ТЕД-конференціях, які є важливими для професійного розвитку сучасних педагогів.  
Імідж сучасного педагога. – 2011. – №1 (110). – 72 . + 4 с. іл. 8.4 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. 
арк. Тема: «Теорія і практика навчання дорослих» 

Номер присвячений актуальній проблемі професійної компетентності педагога у 
вітчизняній та світовій науці і практиці навчання дорослих, розкриттю психолого-
педагогічних особливостей навчання дорослої людини. У рубриці «Журнал у журналі» 
представлені досвід і перспективи «Університету третього віку» м. Кременчука 
Полтавської області. Розкривається досвід роботи Кременчуцького педагогічного училища 
імені А. С. Макаренка і консультативно-методичного центру Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо 
проектування розвитку і трансформації освітньої системи підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. Для працівників системи післядипломної педагогічної освіти цікавими 
будуть наступні матеріали: «Андрагогічна модель підвищення кваліфікації інженерно-
педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу»; «Основні тенденції 
формування інноваційної культури вчителя в сучасній школі»; «Післядипломна підготовка 
вчителів як шкільних лідерів у Великій Британії»; «Конструювання робочого зошита для 
курсів підвищення кваліфікації» тощо. Читачі можуть познайомитися із зарубіжним 
досвідом упровадження кредитно-трансферної системи, підготовкою фахівців з 
оцінювання, проектною організацією інформаційно-комп’ютерної освіти. 
Імідж сучасного педагога. – 2011. – №2 (111). – 64 с. + 4 с. іл. 8, 5 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-
вид. арк. Тема: «Компетентність педагогів професійної школи» 
У номері розглядаються проблеми професійно-технічної освіти: пріоритети і напрями, 

створення бізнес-плану професійно-технічних закладів і аналіз теорій навчання дорослих 
учнів у чинній системі. Представлені педагогічна модель професійної компетентності 
директорів ВНЗ I–II рівнів акредитації, система оцінювання результативності діяльності 
педагогічних працівників професійної школи, сучасний електронний підручник у системі 
професійної педагогічної освіти. У рубриці «Післядипломна освіта» акцентована увага на 
теоретичних засадах організації підвищення кваліфікації на підставі модульно-
компетентнісного підходу; дистанційних технологіях у системі підвищення професійної 
компетентності майстрів виробничого навчання; організаційно-педагогічних умовах 
удосконалення навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 
організації навчального процесу для дорослих за Я. Ф. Чепігою. застосування ефективної 
комунікації при формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату у педагогічному 
колективі ПТНЗ. Також розглядаються питання професійної підготовки вчителів у 
полікультурному середовищі Швеції, історичні витоки сучасного італійського тьюторства 
в системі освіти дорослих, образ ідеального наставника у педагогічній спадщині 
М. Ф. Квінтіліана тощо. 
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Імідж сучасного педагога. – 2011. – №3 (112). – 64 с. - 12 с. іл. 8, 8 ум.-др. арк.,  2 обл.-вид. 
арк. Тема: «Мовний імідж фахівця» 
Особливе значення відводиться проблемі мовного іміджу сучасного фахівця, а саме: 

підготовці майбутніх педагогів вищої школи до невербального спілкування; формулі 
ввічливості українського мовленнєвого етикету; мовним алгоритмам як засобам організації 
мисленнєвої діяльності; навчанню усного японського спілкування на початковому етапі.  
У рубриці «Журнал у журналі» представлений 20-річний поступ кафедри 

українознавства та Народний музей історії Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка  
Також подані конспект лекції «Українська термінологія в професійному спілкуванні» та 
сценарій засідання мовно-літературного гуртка «Мовний світ нової та сучасної української 
літератури». 

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

Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 5 (114). – 64 с. 7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк. 
Тема: «ІКТ-компетентність педагога» 
Номер містить матеріали про інформаційно-комунікаційні технології, сучасні 

педагогічні технології в дистанційному навчанні, систему вищої освіти і наукові 
комунікації, проектування інформаційного середовища в сучасному загальноосвітньому 
закладі, створення навчальних відеофільмів, комп’ютерну залежність учнів старших класів, 
виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища, дидактичні та 
організаційні умови застосування комп'ютерних технологій у професійній підготовці 
бакалаврів іноземних мов в університетах США, соціальні мережі для соціалізації молоді в 
Польщі. Також цікавим є матеріал щодо особливостей навчальних програм курсів 
підвищення кваліфікації вчителів в умовах кредитно-трансферної системи навчання, 
використання тьюторських технологій у підготовці майбутнього вчителя засобами 
музейно-педагогічної діяльності, особливості глосарію географічної регіоналістики, 
специфіка визначення та функціонування регіональних одиниць в Україні тощо.  
Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6 (115). – 64 с. 7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк. 
Тема: «Виховання здорового способу життя» 

До номеру подані матеріали про: здоровий спосіб життя як соціальний феномен; 
рухову активність як складову способу життя і чинник зміцнення здоров’я школярів; 
тенденції розвитку та шляхи впровадження ідей фізичного виховання в освітню практику; 
фізичне виховання у поглядах вітчизняних педагогів; упровадження спортивно-педагогічних 
систем для зміцнення  функціонального стану організму студентської молоді; вплив 
фізичного стану на якість професійної підготовки магістрів; підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури до впровадження ігрових методик у систему сучасного 
фізичного виховання; вплив занять футболом на вербальну поведінку та самооцінку 
спортсменок тощо.Представлено програмне забезпечення курсу «Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (оздоровча аеробіка)» для студентів педагогічних ВНЗ; модель 
фізкультурно-оздоровчої діяльності як система виховання здорового способу життя 
підлітків тощо.Для вчителя фізкультури цінними є матеріали про: самостійну 
фізкультурно-оздоровчу діяльність як засіб зміцнення здоров’я молодших школярів у 
контексті навчально-виховної роботи; використання елементів тенісу на уроках фізичної 
культури як шлях удосконалення оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку; 
специфіка навчання основам спортивних бальних танців дітей молодшого шкільного віку; 
плани-конспекти уроків з фізичної культури для учнів 7 класу. 
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Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 7 (116) 2011. – 76 с. 8,8 ум.-др. арк., 8,2 обл.-вид. 
арк. Тема: «Світова художня культура» 
До номеру ввійшли статті про: культуротворчий потенціал шкільної художньо-

естетичної освіти; електронні мас-медіа як засіб комунікації інформаційного суспільства; 
історико-педагогічний аспект феномену "духовний розвиток" майбутнього вчителя; 
музично-педагогічні технології в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя 
музики; зміст і структуру фахової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі 
диригентсько-хорової підготовки; світові тенденції розвитку шкільної історичної освіти 
та підготовки вчителя історії у першій третині ХХ ст.; етнопедагогіку у професійному 
становленні майбутнього вчителя тощо. З досвіду зарубіжних країн представлено 
матеріали про європейський ярмарок як феномен художньої культури; художня культура 
стародавнього сходу: Китай, Індія, Японія (до вивчення курсу «Світова художня культура» 
в 11 класі загальноосвітньої школи); графічне мистецтво Далекосхідного культурного 
регіону; орнаментика древніх цивілізацій у системі художньої культури сучасності. Подані 
тести для самоконтролю і контролю знань учнів 9–11 класів з інтегрованого навчального 
курсу «Художня культура» та Положення про обласний конкурс «Авторська збірка поезій 
школяра». 

 

*Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2011. –  №8-9 (101)   
− 120 с. 
У номері вміщено матеріали 39 авторів, у тому числі, закордонних – 3 (Республіка Польща, 
Австралійський союз, Вірменія), 24 – з поза меж Полтавської області (мм. Київ, Суми, 
Львів і т.д.)  
Розглядаються проблеми освіти дорослих як невід’ємної складової освіти впродовж 
життя (С. Болтівець, В. Олійник), сучасні вимоги до розробки програм удосконалення 
безперервної педагогічної освіти в Україні (М. Чурсін), самоосвіти вчителя в умовах 
профільного та компетентнісно орієнтованого навчання (В. Зелюк), розвитку 
індивідуальності педагога у системі освіти дорослих (Л. Ніколенко) т. ін.  
Частина статей присвячена історичним дослідженням розвитку освіти дорослих 
(Л. Сігаєва, Л. Меленець), темі духовного розвитку майбутнього вчителя (В. Ришковська), 
сучасним інформаційним технологіям в освіті (С. Овчаров, А. Дерев’янчукВ. Смирнов), 
технологіям моніторингових досліджень (О. Олексюк) т.ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №10 (119). – 64 с. + 4 с. іл. 8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-
вид. арк. Тема: «Цілісність культурного простору української освіти» 

У номері акцентується увага на питаннях цілісності культурного простору 
української освіти, новітньої інформаційної педагогіки, філософському погляду на роль 
комунікації в суспільстві. З позиції педагогічного менеджменту розглядаються питання 
формування аналітико-експертних компетенцій педагогів з урахуванням емоційного 
інтелекту, особистісно орієнтоване управління професійним зростанням педагогів 
загальноосвітнього навчального закладу, моделювання системи управління правовою 
освітою учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах суспільних змін. А також 
висвітлюються такі матеріали: структура професійної мобільності особистості, 
візуальний імідж педагога як засіб само презентації, діагностика сформованості правової 
компетентності майбутнього вчителя, формування самоосвітньої компетенції майбутніх 
фахівців iз міжнародної економіки: прикладні аспекти  Представлений досвід зарубіжних 
країн США та Німеччини щодо сучасних вимог суспільства до професійної підготовки 
вчителів середньої школи в США та проблем сім’ї. 
*Емоційна компетентність: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – № 
23/24. – 68 с. 

Часопис «Емоційна компетентність» присвячений визначенню місця емоційного 
інтелекту в сучасній системі освіти; особливостям емоційної сфери педагога та 
формування навичок роботи з власними емоціями та емоційним станом інших людей. 

Даний номер присвячений результатам проекту «Емоційний інтелект і сучасна школа», 
що здійснювався впродовж 2010 – 2011 pp. Матеріали будуть корисними керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів, слухачам курсів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, науковцям і викладачам вишів та закладів післядипломної освіти. 
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*«Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу» Часопис / [ред. В.В. Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – № 
25/26. – 68 с. 

Часопис  «Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу» присвячений практичному рішенню проблеми розвитку управлінської 
компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. У ньому розглянуто 
спеціальний апарат моделювання, що відповідає умовам та потребам освіти як відкритої 
системи; представлено огляд сучасних поглядів з питань побудови моделей в сфері освіти. 
У часописі обґрунтована комплексна теорія моделювання управлінської компетентності 
керівника ЗНЗ, подано критерії ефективності практичного застосування моделей, 
основними компонентами якої виступають готовність до проявів компетентності; 
володіння знаннями; рівні компетентності в стандартних та нестандартних ситуаціях; 
відношення до об’єкту застосування знань; емоційно-вольова регуляція процесу і 
результату. Дана проблема розглядатиметься з позиції теорії та практики світового 
менеджменту. 

 

*Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей 
у профільній школі. Випуск 1. – 2011. – 122 с. 
Наукові записки є стислим висвітленням актуальних проблем сучасної освіти, шляхів їх 
розв’язання та перспективних напрямків розвитку. У підготовці наукових записок беруть 
участь педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які мають 
багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. На основі наукових записок можливе 
створення методичних матеріалів, узагальнення емпіричного досвіду та їх впровадження у 
практику роботи освітніх закладів. 
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
 
 

Полтава – 2012 

*Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей 
педагогічного працівника. Випуск 2. – 2012. – 180 с. 
Наукові записки є стислим висвітленням концепції моделей сучасних компетентностей 
педагогічного працівника різних освітніх галузей. Визначається сутність ключових 
компетентностей та шляхи, форми і методи їх формування в навчальному процесі. 
Відображаються науково-методичні та методологічні засади підготовки вчителя, 
принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація 
та індивідуалізація освітнього процесу. У підготовці наукових записок беруть участь 
педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які мають 
багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. 

*Особистість в освіті: парадигма культури : зб. ст. / В. В. Зелюк, В.Ф. Моргун,  
Т.А.Устименко.  –   Полтава : ПОІППО, 2011. –  212 с. 
Монографія є узагальненням багаторічних досліджень гуманітарних феноменів через 
призму категорії  «культура». У  центрі  розгляду  авторського колективу  – особистість 
освітянина та чинники, що формують освітній простір сучасності. 
Матеріали будуть корисними учителям, слухачам курсів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, науковцям і викладачам вищих педагогічних навчальних закладів та 
закладів післядипломної освіти, керівникам освіти різних рівнів  для розвитку освітніх засад 
та інституцій у відповідності з цінностями гуманізму та людиноцентризму. 
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*Процес державотворення в Україні / Відділ правової роботи, правової освіти та 
державної реєстрації НПА Головного управління юстиції у Полтавській області. -
Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. -20 с. 
Для широких верств населення 
Становлення української державності проходило досить складно і суперечливо. Науковці 
схильні виділяти дві основні складові цього тривалого процесу в часі. Перший великий етап 
формування держави і права України: від часу появи перших державних утворень на 
території України у Північному Причорномор'ї і Приазов'ї (те до нової ери) і закінчується 
часом, який передував Лютневій демократичній революції. 

 

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

 

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

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

 

Каліберда Г.А., Лобач О.О. Християнська етика в українській культурі: наук.-метод. 
Посіб. / укл. Г.А. Каліберда, О.О. Лобач. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 324 с. 
У посібнику містяться нормативно-правові документи, розкриваються теоретичні та 
науково-методичні основи викладання курсу «Християнська етика в українській культурі», 
а також пропонуються відповідні методичні рекомендації та матеріали, розробки уроків і 
виховних заходів, напрацьованих учасниками Полтавської обласної спеціальної 
дослідницької групи. 
Видання призначене всім, хто дбає про збереження національної культури, невмирущих 
християнських цінностей і цікавиться проблемами духовно-морального виховання 
особистості в системі української освіти. 
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*Учнівська олімпіада з хімії у Полтавській області : завдання та розв’язки II і III 
етапів 2009-2010 навчального року. Навчально-методичний посібник. / [автори-
укладачі Шиян Н.І., Буйдіна О.О.]. – Полтава : ПОІППО, 2011. –  60 с. 
Посібник містить завдання II та III етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, що 
проводилася в Полтавській області протягом 2009-2010 навчального року. Пропонуються 
розв’язки задач, відповіді на тестові завдання, що дає можливість використовувати 
посібник для самостійної роботи учнів і для роботи вчителя під час підготовки до олімпіад 
різних рівнів. Посібник адресований учителям, учням загальноосвітніх навчальних закладів, 
абітурієнтам. 

 

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

 

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

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

* Публікації видані за кошти інституту 
БУКЛЕТИ 
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2. Список публікацій працівників ПОІППО за 2011 р 
Статус 
видань 

п/
п 

Точний бібліографічний опис публікації (за вимогами ВАК)  
Курсивом – текст знаходиться у друці  

 

Обсяг в у. д. 
а. 

1 3 4 
Кафедра філософії і економіки освіти 

Монографії, 
посібники 

4/28,3 

1. Шейко С.В. Національна самосвідомість і патріотизм / С.В. Шейко. –– 
Київ: Вища школа, 2011. (у видавництві) (у співавторстві) 

15 

2. Шейко С.В. Філософія : навчально-методичні матеріали для аспірантів та 
здобувачів / С.В. Шейко. –– Полтава : ПДАА, 2011.  

5 

3. Формування лідерських компетентностей в інноваційному 
суспільстві: експеримент і практика : робочі матеріали обласного 
семінару / [упорядник Л. В. Литвинюк]. –– Полтава : ПОІППО, 
2011. –– 64 с. 

4,7 

4. Обласний науково-практичний семінар «Навчання в школі і економіка 
освіти» (27 квітня 2011 року, Полтава-Шишаки) : робочі матеріали / 
[упорядник Т. О. Бондар]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 68 с. 

3,6 

Фахові 
видання з 
переліку 
ВАК 

15/10,8 

5. Клепко С.Ф. Репрезентація знань і зміст освіти / С. Ф. Клепко // 
Постметодика. –– 2011. –– № 3(100). –– С. 2––9. 

0,9 

6. Клепко С.Ф. Онтологічні проблеми в предметному полі філософії освіти 
/ С.Ф. Клепко // Філософія освіти.  –– 2011. –– №??. –– С. ??. 

1,25 

7. Клепко С.Ф. Едукологічні репрезентації знань: моделі освіти і 
дидактика / С.Ф. Клепко // Постметодика. –– 2011. –– № 4(101). 

1,25 

8. Клепко С.Ф. Едукологічні репрезентації знань: парадигми освіти / С.Ф. 
Клепко // Постметодика. –– 2011. –– № 5(102). 

1 

9. Клепко С.Ф. Філософія освіти як управління репрезентацією знань / 
С.Ф. Клепко // Постметодика. –– 2011. –– № 6(103). 

1 

10. Нічуговська Л.І. Методичні засади навчання сільськогосподарських 
дисциплін студентами аграрних ВНЗ / Л.І. Нічуговська // Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 
України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»; [редкол.:  
Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін.]. –– К., 2011. –– Вип. 159, ч.1. –– С. 56–
–64. 

0,5 

11. Нічуговська Л. І. Стратегія і менеджмент розвитку інформаційної 
мобільності майбутнього аграрія-дослідника / Л.І. Нічуговська // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. 
Філософія»; [редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін.]. –– К., 2011. –– 
Вип. 159, ч. 2. –– С.341––348. 

0,5 

12. Шейко С.В. Принципи інтеграції та диференціації знання, як загальна 
основа розвитку та удосконалення інноваційних освітянських технологій 
/ С. В. Шейко  // Використання інноваційних освітніх технологій у 
навчальному процесі. –– Полтава, 2011. –– С. 216––221. 

0,5 

13. Шейко С.В. Повернувся через 33 роки на рідну Полтавщину… (до 85–
річчя П.М.Щербаня) / С.В. Шейко //  Постметодика.   –– №3(100). –– 
2011. –– С. 18––21. 

0,5 

14. Шейко С.В. Проблеми свободи волі у творчості слов’янофілів І половини 
19 ст. / С.В. Шейко // Філософські обрії. –– 2011.   ––  №??. –– С.?? 

0,5 

15. Шейко С.В.  Філософсько-освітянські принципи гуманізації освітнього 
процесу / С.В. Шейко // Проблеми гуманізації освітянської діяльності. –– 
Москва, 2011. –– С.??. 

0,5 

16. Литвинюк Л.В. Шлях до професіоналізму: проект професійного 
зростання вчителів / Л. В. Литвинюк, В. О. Олійниченко // Витоки 
педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. 

0,3 
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В. Г. Короленка. –– Випуск 8. Частина ІІ. –– Полтава, 2011. –– Серія 
«Педагогічні науки». –– 348 с. –– С.152––158. 

17. Литвинюк Л. В. Сходження до вершин педагогічної науки: від учителя 
до члена-кореспондента НАПН України / Л. В. Литвинюк // 
Постметодика. –– № 4 (101). –– 2011 

0,6 
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Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2011. 
– Ч. - 125 с. (електронний). 
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кроком». – К. : ФО-П Парашин К.С., 2010. – Ч ІІ. – 172 с. (Королюк С.В. 
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93. Курмишева Н. Чи може учитель досягти успіху шляхом управління 
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конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. – К. : Пед. думка, 
2011. – С. 56–58. 
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Центр педагогічних інформацій та інновацій 
Тексти в 
книгах 

176. Нові горизонти освіти України в Полтавській області : експрес-дайджест 
/ В. В. Зелюк, С. Ф. Клепко, Г. О. Сиротенко та ін. – Полтава : ПОІППО, 
2011. –  44 с. 

2.23 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

177. Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів 
: збірник статей / [упорядник Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 
2011. –– 80 с.  

6 

Публікації в 
матеріалах 
конференцій 

178. Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища 
учнів: робочі матеріали для обласного семінару директорів 
інноваційних  навчальних закладів області  /  [упорядник 
Г.О.Сиротенко]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 32 с.  

1.82 

179. Сиротенко Г.О. Короткі підсумки як грунт для подальшого  зростання – 
[Текст] / Г.О. Сиротенко // Інноваційний розвиток різноманітності 
навчального середовища учнів : збірник статей / [упорядник 
Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 80 с.  

0.1 

180. Сиротенко Г.О. Ідеї М.В. Остроградського та діяльність інноваційних 
навчальних закладів області / Г.О. Сиротенко // Матеріали ХІ 
Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті М.В. 
Остроградського  «Науково-педагогічна спадщина Михайла 
Остроградського і сучасні проблеми освіти», 26–27 вер. 2011 р.[Текст].– 
Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011.– 2011.– 176 с. 

0.1 

Всього: 
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Центр практичної психології 
Статті у 
фахових 
журналах з 
переліку 
ВАК2 / 1,35 

181. Сухенко Я.В. Про можливості формування емпатії з позицій колективної 
суб’єктності» // Сухенко Я. В. – Збірник наукових праць «Вісник 
післядипломної освіти». – Київ : УМО, 2011. 

0.7 

 182. Сухенко Я.В. Емпіричне дослідження взаємозв’язку між емпатією та 
саморегуляцією у практичних психологів // Сухенко Я. В. – Збірник 
наукових праць «Проблеми загальної та педагогічної психології». – Київ : 
Інститут психології, 2011. 

0.7 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

183. Сухенко Я. В. Особливості формування емпатії в інтерсуб’єктній 
площині // Я. В. Сухенько.  – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО, 
2011. – № 23-24. – С. 21-27. 

0.4 

Всього: 
2/1,75 

   

Відділ методики виховання 
Статті  у  
фахових 
журналах з 
переліку 
ВАК1 / 0,5 

184. Халецька Л.Л. Час відпочинку, ігор, пісень : [робота літніх дитячих 
таборів] / Настенко Н.В., Калі берда Г.А., Халецька Л.Л., Сліпак В.О. // 
Розкажіть онуку. –– 2011. –– травень, № 9. –– 160 с. –– С. 89-109 [0,6].  

0,6 
 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

185. Халецька Л. Л. Емоційний інтелект як базова компетентність 
професійної моделі вчителя предметів освітньої галузі «Естетична 
культура» / Халецька Л. Л. // Наукові записки ПОІППО : Моделі 
сучасних компетентностей педагогічних працівників. –– 2011. –– Випуск 
2. –– ? с. –– С.?[1,2]. 

1,2 

Публікації в 
матеріалах 
конференцій 

186. Халецька Л. Л. Роль краєзнавства у формуванні громадянської та 
загальнокультурної компетентності учнів / Халецька Л. Л. // 
«Полтавщина – земля моя свята» : Збірник кращих наукових статей 
обласної науково-практичної  краєзнавчої конференції. – Полтава: ТОВ 
«Фірма «Техсервіс», 2011. –– 288 с. –– С. 12.  

0,5 

Всього: 
4/2,8 

   

Відділ природничо-математичних дисциплін 
Монографії
підручники 
та навчальні 
посібники, 
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187. Учнівська олімпіада з хімії у Полтавській області : Завдання та розв’язки 
II і III етапів 2009-2010 навчального року. Навчально-методичний 
посібник / [автори-укладачі Шиян Н.І., Буйдіна О.О. ]. — Полтава : 
ПОІППО, 2011. — 60 с. 

3,4 
 

Статті у 
фахових 
журналах з 
переліку 
ВАК 3/1,41 

188. Буйдіна О. Засоби візуалізації знань у контексті створення моделей 
знакового мовлення / О. Буйдіна // Гуманізація навчально-виховного 
процесу : збірник наукових праць. — Слов’янск : СДПУ, — Вип. LVІ. — 
Слов’янськ : СДПУ, 2011. — С. 254—263. 

0,48 
 

189. Буйдіна О. Організація самостійної роботи з хімії з використанням 
засобів візуалізації знань: особливості методики, критерії та показники 
ефективності / О. Буйдіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
збірник наукових праць. — Слов’янск : СДПУ, — Вип. LVІІ. — 
Слов’янськ : СДПУ, 2011. — С. 186—195. 

0,46 
 

190. Буйдіна О. Методи організації самостійної роботи учнів з використанням 
засобів візуалізації знань / О. Буйдіна // Гуманізація навчально-виховного 
процесу : збірник наукових праць. – Слов’янск : СДПУ, — Вип. LVІІI. — Ч. І. 
— Слов’янськ : СДПУ, 2011. — C. 156—165. 

0,47 
 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

191. Буйдіна О. Проектні технології у навчанні хімії. Досвід роботи вчителів 
Полтавської області [Текст] / О. Буйдіна, Ю. Момот // Хімія.  — 2011. 
— № 8. –— С.3—5.  

0,4 
 

192. Шкоденко Л. Економічна освіта школярів на уроках географії / Лариса 
Шкоденко // Краєзнавство. Географія. Туризм.—2011.—№ 37—С.11. 

0,06 
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193. Гарус І.Б. XІ Всеукраїнські педагогічні читання «Науково-педагогічна 
спадщина М. Остроградського і сучасні проблеми освіти». 
Математича газета. №7, 2011.– 8-9 с 

0,15 

Публікації в 
матеріалах 
конференцій 

194. Буйдіна О. О. Візуальні засоби як важливий інструмент підтримки 
навчального процесу [Текст] / О. О. Буйдіна // Менделєєвські читання : 
Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару 
[«IV Менделєєвські читання»], (Полтава, 3 березня 2011 р.) / М-во 
освіти, науки, молоді та спорту України, Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава, ПП 
Шевченко Р.В. : 2011. – С. 137-140. 

0,13 
 
 

195. Буйдіна О. О. Досвід підготовки вчителів Полтавської області  до 
викладання хімії в сучасній школі [Текст] / О. О. Буйдіна // Завдання і 
перспективи навчання хімії у профільній школі : Матеріали наукової 
інтернет-конференції – Полтава : ПП Шевченко Р.В. : 2011. – С. 140-145. 

0,5 
 

196. Севастьян Л.О. Візуальні засоби хімічної інформації на уроці [Текст] / 
Л.О. Севастьян, Н.В. Тупиця, О.О. Буйдіна / Менделєєвські читання : 
Збірник наукових праць Міжнар. науково-практичної конференції, 
Полтава, (26-27 жовтня) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, 
Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2011. – С. 121-123. 

0,14 
 

197. Шостя С.П. Соціально-навчальна мережа як освітній простір 
навчального закладу / С. Шостя //Матеріали ХІ Всеукраїнських 
педагогічних читань, присвячених пам’яті М.В.Остроградського 
«науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні 
проблеми освіти», 26-27 вер 2011 р. [Текс]. — Полтава: ТОВ. «АСМІ», 
2011. — С. 162-165. 

0,14 
 

198. Козак І.О.Предметні олімпіади як шлях формування інтелектуальної 
еліти суспільства. Навколишнє середовище і здоров'я людини // 
Матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару. — 
Полтава: ПНПУ, 2011. С. 242—246.  

0.6 

199. Використання ігрових технологій у вивченні географії : матеріали ХІ 
Всеукр. педагогічних читань, присвячених пам’яті М. В. 
Остроградського [«Науково-педагогічна спадщина Михайла 
Остроградського і сучасні проблеми освіти»], (Полтава, 26—27 вересня 
2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України 
[та ін.].—Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011.— С. 76—78.  

0.6 

 200. Пам’ять роду : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Сучасні 
тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України»], 
(Донецьк, 8 грудня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», Донецький 
відділ Укр. Географ. товариства.—Донецьк, 2011.  

0.3 

 201. Гарус І.Б. Моніторинг лідерських якостей вчителів математики. 
Матеріали XІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті 
М.В.Остроградського "Науково-педагогічна спадщина 
Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти", 26-27 вер. 2011 р. 
[Текст]. – Полтава: ТОВ "АМСІ", 2011.– 49-53 с. 

0.3 

On-lіne 
публікації 

202. Уроки математики у школі з використанням електронних засобів 
навчання. [Електронний ресурс] / Гарус І.Б.// Навчально-методичний 
посібник –2011.– С. 60.– Електрон. текст. – Режим доступу 
:http://matempolt.at.ua/ . – Методична сторінка. – Мова : укр. – 
Перевірено: 28.11.2011.  
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Всього: 
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Відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти  
Статті  у  фа-
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налах з пере-
ліку ВАК 

203. Калініченко І. О. Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні / 
І. О. Калініченко // Постметодика. – 2011. – №1. – С. 12–17. 

0,63 
 



 
176 

 

 204. Калініченко І. О. Виховання емоційного інтелекту підлітків в 
інклюзивному освітньому середовищі / І. О. Калініченко // Імідж 
сучасного педагога. – 2011. – №8–9. – С. 96–97. 

0,46 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

205. Калініченко І. О. Інклюзія як середовище для розуміння та сприйняття / 
І. О. Калініченко // Сила духу. – 2011. – №6. – С. 2–3.  

0,2 
 

206. Калініченко І. О. Інклюзивна освіта: законодавство і практика / 
І. О. Калініченко // Сила духу. – 2011. – №15. – С. 1. 

0,3 
 

207. Псяда М.І.  Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників / М.І. Пасяда // 
Освіта Полтавщини. – 2011. – № 23-24. – С. 50 – 53. 

0,2 

Публікації в 
матеріалах 
конференцій 

208. Калініченко І. О.  Особливості формування інклюзивного освітнього 
середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини / 
І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 
особливими потребами : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
[«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 
потребами»], (Київ, 23–24 лист. 2011 р.) Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна». – К., 2011. 

0,46 
 

209. Калініченко І. О. Інклюзивна освіта на Полтавщині / І. О. Калініченко // 
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 
потребами : зб. текстів виступів на Міжнар. наук-практ. конф. / 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Відкритий 
міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 2011. 
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3. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ за 2011 р. 
(Стоцька О.В., Александрова Л.А.) 

Прес-центр Полтавського ОІППО  у 2011 р. підтримував міцні  зв’язки із 
місцевими і всеукраїнськими засобами масової інформації: обласною державною 
телерадіокомпанією «Лтава», ТОВ «Студія «Місто», обласним радіо, радіостанцією FM  
«Ваша Хвиля», газетами «Зоря Полтавщини», «Село Полтавське», «Полтавський вісник»; 
обласним комунальним інформаційним агентством "Новини Полтавщини” Полтавської 
обласної ради. 

У 2011 р. інформування громадськості  про діяльність ПОІППО у   ЗМІ велося 
інститутом систематично, оперативно й у різних форматах. Це  репортажі в програмах 
новин радіо й телебачення, повідомлення та інтерв’ю працівників ПОІППО в друкованих  
та ефірних ЗМІ, брифінги для журналістів [1]. 

Із метою інформування громадськості про діяльність ПОІППО упродовж року 
видано 12 випусків інформаційного  бюлетеня “ПОІППО-Новини” 
http://www.ipe.poltava.ua.  , розсилку якого здійснено в ГУОН Полтавської ОДА, 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, на інтернет-портал «Єдине освітнє 
інформаційне вікно України osvita.com», газети «Освіта України»;  «Управління освітою»; 
сайт обласного комунального інформаційного агентства "Новини Полтавщини” 
Полтавської обласної ради;  регіональні ЗМІ «Зоря Полтавщини»,   «Село Полтавське»,   
«Полтавський вісник». Електронну версію вісника можна замовити за адресою: 
root@pei.poltava.ua 

У 2011 році вісник  «ПОІППО-Новини» розміщено на сайті ПОІППО 
(http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=699&Itemid=184), 
створено архів вісника за 2010 рік, у планах – продовження створення архіву цього видання.   
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Упродовж року інформації від працівників ПОІППО не завжди надходили у прес-
центр вчасно.  Тому  розроблено стандарт підготовки і розсилки  вісника й  оформлено  
його  наказом інституту  «Про інформування про діяльність ПОІППО та взаємодію зі 
ЗМІ»  з метою посилення оперативності інформування влади і громадськості про основні 
події  інституту. 

На 2012 рік відкритим лишається питання  уникнення формалізму й   забезпечення 
якості при  написанні працівниками ПОІППО новин, оскільки багатьом інформаціям  
бракує лаконічності,  конструктивності, критики, повчальності. 

Особливим досягненням інституту у сфері взаємодії із ЗМІ у 2011 році є 
партнерство із січня  2011 року з  Полтавською обласною державною телерадіокомпанією  
„Лтава” у створенні щомісячної просвітницько-виховної програми у форматі ток-шоу 
«Тест на майбутнє». Порушуються нагальні проблеми сучасної освіти та виховання. 
Погляди на ці питання висловлюють представники різних поколінь, фахівці ПОІППО, 
науковці полтавських ВНЗ, учителі, батьки й діти. За станом на жовтень 2011 р. записано 
18 програм, теми, що мали найбільший глядацький резонанс: «Діти і криза», «Патріотизм: 
істинний і показний», "Соціальні мережі: за і проти" та "Правила безпеки в Інтернеті", 
«Проблеми сучасної педагогіки» [2].  

Появі програми передувало  дослідження прес-центром ПОІППО (шляхом 
анкетування слухачів курсів) найактуальніших проблем, які хвилюють сучасного 
педагога, вихователя, менеджера освіти, потреб педагогів, батьків, учнів в експертній 
інформації, яку б вони хотіли отримати від працівників ПОІППО.  

Прес-центром ПОІППО оформлено медіаархів програми  «Тест на майбутнє», який  
знаходиться у вільному доступі у  бібліотеці ПОІППО.  

«ТЕСТ НА МАЙБУТНЄ».  Випускники 
дитячих будинків у дорослому житті 
зустрічаються віч-на-віч із величезною 
кількістю проблем.  
І для них настає чи не найважливіший 
період у житті. Це час вибору: кого 
наслідувати, як здобувати досвід 
нормального, самостійного життя, 
зрештою, де їм жити? Адже часто 
вони залишаються без даху над 
головою… Про нелегку долю дітей-
сиріт — у ток-шоу Світлани 
Польщикової «Тест на майбутнє».  
Ефір: 15 грудня, 19:40; 18 грудня, 
11:00  

 

 

 

 
 

Логотип та анонс одного з ефірів ток-шоу «Тест на майбутнє» обласної 
державної  телекомпанії«Лтава», 
http://www.ltava.poltava.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1124:l--
r&catid=32:2011-06-09-09-21-13 
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Кадри ток-шоу «Тест на майбутнє» 

Із квітня 2011 року ПОІППО – партнер редакції обласної газети «Село полтавське»  
у підготовці й  випуску щомісячного спецпроекту «Велика перерва», який широко 
презентує галузь освіти області.  

Серед тем публікацій: 1.  Робота передових педагогічних колективів сільських та 
міських шкіл області. 2.  Проблеми сучасної школи та працівників освіти. 3.  Нариси про 
ветеранів освітянської ниви. 4.  Матеріали про життя й роботу вчителів, які отримали 
високі державні нагороди. 5.  Учителі-самородки, учителі-новатори, що живить їх творчу 
енергію й дає наснагу для роботи. 6.  Конкурс «Учитель року», проведення й результати. 
7.  Талановиті діти з глибинки, їх наставники. 8.  Чи доступний Інтернет на селі? 
Висвітлення проблем, пов'язаних із цим. 9.  Малокомплектні школи: перспективи й реалії. 
10.Участь учнів у роботі МАНу, переможці й найцікавіші питання, висвітлені в наукових 
роботах. 

У 2008 – 2011 р. про активність  ПОІППО з інформування громадськості про 
діяльність інституту свідчать стабільно високі показники   кількості відповідних 
повідомлень у ЗМІ (табл. 1):  у 2011 – 48 (за станом на 19.12.2011 р.), у 2010 – 57, у 2009 – 
33, у 2008 р. – 64, усього у 2008-2011 рр. створено 202 повідомлення.  

У 2011 рр. медіасупровід мали 2 наукові конференції ПОІППО [3].  
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 Таблиця 1 

Кількість повідомлень про події у ПОІППО  у ЗМІ  в 2008 – 2011 р. 
 

Рік Ефірні ЗМІ Друковані та 
електронні ЗМІ 

Усього 

радіо ТБ |місцеві всеукра-
їнські обласне FM 

«Ваша 
хвиля» 

ТРК 
«Лтава» 

cтудія 
«Місто» 

ІРТ 

2011 8 0 13 11 0 9 0 48 
2010 15 2 16 12 0 12 0 57 
2009 6 0 10 5 0 7 15 33 
2008 12 2 11 17 7 12 3 64 
Разом        202 
 

[1] 
Брифінг щодо результатів  презентації освіти Полтавщини для делегації  Івано-
Франківщини в рамках Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові 
горизонти української школи» (2011). 

[2] 

№ 1. Тема: Діти і криза 

Учасники: проректор ПОІППО Клепко Сергій Федорович; лікар-психіатр Іван 
Юрійович Лобанов  

№ 2. Тема: Здоров‘я і навчання 

Учасники: голова Полтавської спілки-асоціації педіатрів України, доктор 
медичних наук, професор, зав. кафедри педіатрії УМСА Тетяна Олександрівна Крючко; 
вчитель-методист фізичної культури СШ № 12 м. Полтави, відмінник освіти Віктор 
Іванович Шульга 

№ 9. Тема: Патріотизм  

Учасники: кандидат філологічних наук Радько Ганна Іванівна, лікар-психіатр Іван 
Юрійович Лобанов 

№ 10 . Тема: Реформування сучасної медичної галузі 

Учасники: начальник Головного управління охорони здоров’я Полтавської ОДА 
Віктор Петрович Лисак; доктор медичних наук, професор, ректор ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» В’ячеслав Миколайович Ждан 

№ 11. Тема: Чужих дітей не буває 

Учасники: директор Полтавської загальноосвітньої школи-інтернату  № 2 імені 
Надії Крупської Алевтина Володимирівна Ключинська, лікар-психіатр Іван Юрійович 
Лобанов 

№ 12. Тема: Причини та наслідки жорстокого ставлення дітей до тварин 

Учасники: завідуючий кафедри біології людини та тварини ПНТУ Віктор 
Маркович Закалюжний, лікар-психіатр Іван Юрійович Лобанов  

№ 13.   Тема: Духовна еліта 
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Учасники: Соломія Герій, викладач музики, магістр, бакалавр богослов’я; 
головний психіатр та психотерапевт ГУОЗ, член спілки літераторів Полтавщини, лауреат 
конкурсу Котляревського та Національної спілки журналістів України «Українська мова – 
мова єднання» Віталій Петрович Закладний 

№ 14. Тема: Діти у соціальній мережі  

Учасники: Юрій Васильович Петренко, вчитель математики та інформатики 
Новокочубеївської школи Чутівського району, лікар-психіатр Іван Юрійович Лобанов  

[3]. 

1. XІ Всеукраїнські педагогічні читання  «Науково-педагогічна спадщина  
Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти», 26-27 вересня 2011 року, ПНТУ 

2. Всеукраїнська наукова конференція «1941-й рік на Полтавщині», 28 вересня 
2011 р., ПНПУ ім. В.Г. Короленка 
 
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОІППО У ЗМІ 

В 2011 РОЦІ 
 
ЕФІРНІ ЗМІ 

Обласний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської   
та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

15 січня 2011 року, Полтавська ЗОШ № 7 імені Т.Г.Шевченка, 
1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет Крістіни Криженко   у програмі новин. 
 
Відкриття конкурсу з української мови імені Петра Яцика  та нагородження  переможців 

попереднього етапу   
29 січня 2011 року, Полтавська гімназія № 21  

1. ТОВ «Студія «Місто». Сюжет у програмі новин. 
2. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
 

Інтерв’ю методиста ВГД В.В.Чирки «Обговорення концепції літературної освіти» 
1 лютого 2011 року. 

1. ТОВ «Студія «Місто». Сюжет у програмі новин.  
 
Інтерв’ю методиста ВГД О.П.Коваленко «Обговорення концепції літературної освіти» 

3 лютого 2011 року. 
1. ТОВ «Студія «Місто». Сюжет у програмі новин.  
 

Відкриття обласного туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» 
14 лютого 2011 року, актова зала ПОІППО 

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет   у програмі новин. 
2. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 

 
Закриття обласного туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» 

17 лютого 2011 року, ОЦЕВУМ 
1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет   у програмі новин. 
2. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
 

Розширене засідання підсумкової колегії облдержадміністрації 
17 лютого 2011 р., мала актова зала ПНТУ 

1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет   Марини Сороки. 
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ІІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», відкриття 

7 квітня 2011 року, Галерея мистецтв 
1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет Олександри Колісник. 
2. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет  Артамонова Віталія. Оператор – Дмитро Ейбатов.  
3. Обласне радіо. Сюжет Олени Лебідь. 
 

ІІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», закриття 
15 квітня 2011 року, Палац дитячої та юнацької творчості 

1. ОД ТРК «Лтава»: Сюжет С. Польщикової. 
2. Обласне радіо Сюжет О. Лебідь. 
 

Презентація освіти Полтавщини для делегації Івано-Франківщини у рамках 
Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «НОВІ ГОРИЗОНТИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ОСВІТИ» 
13 травня 2001 року, аудиторія 4.2 ПОІППО 

1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет Сергія Іващенка. Оператор Сергій Блавацький. 
 

Урочиста Церемонія  нагородження переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
базових дисциплін та Малої академії наук України в 2010-2011 н.р. 

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет   у програмі новин. 
2. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
 

Обласний семінар «Використання  мережевих технологій у навчальному процесі: 
Всеукраїнська освітня мережа «Щоденник» 

2 червня 2011 р., ПОІППО 
1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет   у програмі новин. 
2. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.  
 

Інклюзивна освіта 
18 серпня 2011 р., ОДТРК «Лтава» 

1. Обласне радіо. Інтерв‘ю методиста ПОІППО І. О.Калініченко у програмі  журналістки 
Олени Лебідь «Рівні можливості». 
 

Педагогічна конференція «Перспективи і завдання наступного навчального року» 
29 серпня 2011 р., червона зала Полтавської ОДА 

1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет Дмитра Купчені у програмі новин. Оператор Павло Бабінчук.  
 

XІ Всеукраїнські педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина 
Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти»  

26-27 вересня 2011 року, актова зала ПНТУ 
1. ТОВ «Студія «Місто». Сюжет Альони В’язникової «Читання пам'яті Остроградського 
пройшли у педуніверситеті» (Опубліковано: 16:56 26 вересня 2011 року, http://www.misto-
tv.poltava.ua/news/10198/), , оператор Дмитро Ейбатов. 
2. ОД ТРК «Лтава»:  
2.1. Сюжет Кустол Галини, оператор Євген Єщенко.  
2.2. Сюжет Світлани Польщикової у програми новин. 
3. Обласне радіо. Сюжет Інни Куліш (29.09.2011 р.). 
 

Всеукраїнська наукова конференція «1941-й рік на Полтавщині» 
28 вересня 2011 р., ПНПУ ім. В.Г. Короленка 

1. ОД ТРК «Лтава»: «Той суперечливо трагічний 41-й». Сюжет у програми новин. 
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Обласне свято до Дня працівників освіти 

29 вересня 2011 року, приміщення  Полтавського  
українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя 

1. ОД ТРК «Лтава»: сюжет Світлани Мариніної у програми новин.  
2. ТОВ «Студія «Місто». Сюжет Євгенії Давиденко у програми новин. 
3. Обласне радіо. Сюжет Михайла Назаренка. 

 
Стажування освітян Полтавщині у США за програмою «Відкритий світ» 

14-23 жовтня 2011 р., м. Ірондекуойт 
1. ОД ТРК «Лтава»: інтерв’ю Кирилюк М.В. у програми «Ранок з Лтавою».  

 
Обласний етап конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

 4 грудня 2011 року, Полтавська ЗОШ І-ІІІ № 20  
1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин від 8.12.2011 р.   
 
ІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 
18 грудня 2011 р. 

1. ОД ТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин.   
 

ДРУКОВАНІ та ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 

60-річчя  заслуженого вчителя, автора підручників «Історія Полтавщини» О.А.Білоуська 
 ПОІППО, березень 2011 року1. Стоцька О. В інституті післядипломної педагогічної освіти 
привітали відомого педагога із 60-річчям: http://poltavanews.com.ua/news/know-our/v-instituti-

pislyadiplomnoyi-pedagogichnoyi-osviti-privitali-vidomogo-pedagoga-iz-60-richchyam.aspx 
 

Розширене засідання підсумкової колегії облдержадміністрації 
17 лютого 2011 р., мала актова зала ПНТУ 

1. Газета «Зоря Полтавщини». Стаття Лідії Віцені «Час для якісних перетворень» (№ 34 
(21712) від 1 березня 2011 р.).  
 

ІІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», відкриття 
7 квітня 2011 року, Галерея мистецтв 

1. Газета «Полтавський вісник». Вчителі змагаються у Полтаві. Стаття Тетяни Єрмоленко (8 
квітня 2011 р., http://www.poltava.pl.ua/news/8774/).   
 

ІІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», закриття 
15 квітня 2011 р., Палац дитячої та юнацької творчості 

1. В. Коваленко. «У Полтаві визначать кращого вчителя зі світової літератури» //  Газета 
«Перша полтавська». – (№ 14 (61), 14 квітня 2011 р.). 
2. Любов Приймак.  «Найкращою вчителькою світової літератури стала киянка родом із 
Кременчука» // Село полтавське. – № 17 (994) від 6 травня 2011 р.).  
 
Інтерв’ю методиста ВГД О.П. Коваленко з приводу особливостей  вивчення української  

літератури в школах 
27 травня 2011 року  

1. Олена Задорожна.  «Навчатися хорошому можна… на поганих прикладах» // Газета 
«Полтавський вісник». – №  21 (1141) від 27 травня 2011 р.. 
 
Нагородження переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та 

МАН України 
10 червня 2011 р., обласна рада 

1. Любов Приймак. Відзначаємо найрозумніших. // Газета «Село полтавське. – № 22 (999) від 
10 червня 2011 р.  
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Педагогічна конференція «Перспективи і завдання наступного навчального року» 

29 серпня 2011 р., червона зала Полтавської ОДА 
 
1. Любов Приймак. Учительське зібрання: здобутки та плани на майбутнє // Газета «Село 
Полтавське» – № 35 (1012) від 2 вересня 2011 р.  
 

Всеукраїнська наукова конференція «1941-й рік на Полтавщині» 
28 вересня 2011 р., ПНПУ ім. В.Г. Короленка 

1. У Полтаві згадували 1941 рік. Сюжет на сайті Новини  Полтавщини, інформація від 28 
вересня 2011 р./14:3 (http://poltavanews.com.ua).  

Стажування освітян Полтавщині у США за програмою «Відкритий світ» 
14-23 жовтня 2011 р., м. Ірондекуойт 

1. Зінаїда Матяшева. У заокеанському місті-побратимі є чого повчитися. Американське 
суспільство очима полтавських педагогів // Газета «Полтавський вісник». – № 44 (1164) від 4 
листопада 2011 року. 
 

Рецензії на книгу «Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної  освіти ім. М.В. Остроградського. 1940 – 2010»  

1. Журавель Т.М. Історія ПОШПО – книга освіти Полтавщини // Газета «Полтавська думка». – 
№ 38 (877) від 8 вересня 2011 р. 
 

4. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 
2011 р.  

Загальний обсяг методичних рекомендацій –  450,5 с. 

У 2011 році працівниками Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського підготовлено 78 методичних рекомендацій, з 
яких: 

 62 методичні рекомендації відправлені електронною поштою на відділи 
освіти, Р(М)МК, інтернатні заклади; 

 16 методичних рекомендацій роздано учасникам семінарів, нарад; 

 10 методичних рекомендацій виставлено на сайті інституту. 

Найбільший обсяг методичних рекомендацій (45 с.) – № 3. Роль шкільної 
бібліотеки у формуванні читацької компетенції школярів (Гелеверя Р.О.) 

Найменший обсяг методичних рекомендацій (0,5 с.) – №№ 67, 69, 70, 71, 73. 
№ 
п/
п 

Автор Назва Ким, коли 
затверджено 

Обсяг Форма 
пошире
ння 

Відділ методики виховання 
1. Кирієнко М.І. Вивчення навчального предмета 

«Фізична культура» у 2011/2012 
навчальному році.  

ректором 
лист від 

22.08.2011 р. 
№1009 

6 с. Електро
нна 

пошта 
 

2. Кирієнко М.І. Вивчення навчального предмета 
«Захист Вітчизни» у 2011/2012 
навчальному році. 

ректором 
лист від 

22.08.2011 р. 

5 с. Електро
нна 

пошта 
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№1009  

3. Гелеверя Р.О. Роль шкільної бібліотеки у 
формуванні читацької 
компетенції школярів.  

проректором 
лист від 
18.04.2011 р. 
№558 

45 с. Електро
нна 

пошта 
 

4. Гелеверя Р.О. Вивчення навчального предмета 
«Російська мова» у 2011/2012 
навчальному році.  

ректором 
лист від 
22.08.2011 р. 
№1009 

2 с. Електро
нна 

пошта 
 

5. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації, щодо 
проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та 
літератури у  2010/2011 
навчальному  році  

проректором 
лист від 
07.02.2011 р. 
№164 

2 с. Електро
нна 

пошта 
 

6. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації, щодо 
проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та 
літератури  у  2011/2012 році 

проректором 
лист від 
09.11.2011 р. 
№1378 

2 с. Електро
нна 

пошта 
 

7. Красницька О.А. Методичні рекомендації щодо 
життєзберігаючої поведінки 
дітей та підлітків для 
попередження дитячого 
травматизму 

проректором 
лист від 
24.06.2011 р.  
№ 856  

6 с. Електро
нна 

пошта 
 

8. Красницька О.А. Методичні рекомендації щодо 
правил поведінки під час 
перебування біля водоймищ, 
річок, на базах відпочинку біля 
моря та інших місцях відпочинку 
для учнів  загальноосвітніх 
навчальних закладів області у 
літній  період 

ректором  
лист від 
26.04.2011 р.  
№ 592 
 

5 с. Електро
нна 

пошта 
 

9. Романенко А.М. Методичні рекомендації про 
підготовку та відзначення 50-
річчя від дня польоту в космос 
першої людини – Юрія Гагаріна 

ректором  
лист від 
22.03.2011 р. 
№ 403 

5 с. Електро
нна 

пошта 
 

10. Романенко А.М. Методичні рекомендації щодо 
організації літнього 
оздоровлення дітей в 
освітянських закладах області 

ректором  
лист від 
27.05.2011 р. 
№ 736 

3 с. Електро
нна 

пошта 
 

11. Романенко А.М. Методичні рекомендації щодо 
організації виховної роботи в 
новому 2011-2012 н.р.  

ректором  
лист від 
22.08.2011р. 
№1009 

3 с. Електро
нна 

пошта 

12. Романенко А.М. Методичні рекомендації щодо 
організації учнівського 
самоврядування в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області 

ректором  
лист від 
01.11.2011р. 
№1339 

6 с. Електро
нна 

пошта 
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13. Чемшит В.Г. Вивчення предметів освітньої 
галузі «Технологія» (трудове 
навчання, технології, 
креслення)у 2011/2012 
навчальному році.  

ректором 
лист від 
22.08.2011 
р.№1009 

4 с. Електро
нна 

пошта 

14. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації, щодо 
проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади у 2011/2012 роках 

ректором  
лист від 
09.11.2011р. 
№1378 

2 с. Електро
нна 

пошта 

15. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації, щодо 
проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади у 2010/2011 
навчальному році 

проректором 
лист від 
07.02.2011р. 
№164 

4 с. Електро
нна 

пошта 

16. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації, щодо 
проведення обласного 
відбіркового конкурсу з 
креслення у 2010-2011 н.р. 

ректором  
лист від 
14.02.2011 р. 
№200  

4 с. Електро
нна 

пошта 

17. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації, щодо 
ІV Міжрегіонального турніру  з 
креслення у 2010-2011 н.р. 

ректором  
лист від 
21.03.2011 р. 
№398 

4 с. Електро
нна 

пошта 

18. Халецька Л.Л. Щодо проведення Дня Європи у  
навчальних закладах області у 
2011 році 

ректором  
лист від 
30.05.2011 р. 
№743 

2 с. Електро
нна 

пошта 

19. Халецька Л.Л. Щодо проведення 
Європейського тижня місцевої 
демократії 

ректором  
лист від 
07.07.2011 р. 
№ 901 

2 с. Електро
нна 

пошта 

Відділ ліцензування та атестації навчальних закладів 
20. Куляєва О.О. 

Павлова Н.К. 
Канівець З.М. 

Методичні рекомендації щодо 
проведення самоаналізу 
навчального закладу (на 
допомогу керівникам 
загальноосвітніх навчальних 
закладів) 

Науково-
методична 
рада 
Протокол №4 
від 09.09.2011 
р. 

4 с. Електро
нна 

пошта 

21. Куляєва О.О. 
Павлова Н.К. 
Канівець З.М. 

Методичні рекомендації щодо 
умов та порядку проведення ІІ 
(обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2012» 

Наказ 
Головного 
управління 
освіти і науки 
облдержадміні
страції від 
01.12.2011 р.  
№ 487 «Про 
проведення І 
(районного, 
міського) та ІІ 
(обласного) 
туру 
всеукраїнськог
о конкурсу 
«Учитель 

7 с. Електро
нна 

пошта 
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року-2012» 

Відділ природничо-математичних дисциплін 

22. Буйдіна О.О. Про організацію навчально-
виховного процесу з хімії  
в загальноосвітніх навчальних 
закладах Полтавської області  
у 2011-2012 навчальному році 
 

проректором 7 с. Електро
нна 

пошта 

23. Буйдіна О.О. Про проведення II етапу та 
підготовку до участі в ІІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади 
з хімії у 2011-2012 навчальному 
році 

проректором 3 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

24. Буйдіна О.О. Рекомендації 
обласного семінару-практикуму 
«Професійна компетентність 
учителя хімії сучасного 
загальноосвітнього навчального 
закладу» 
 

проректором 1 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

25. І.Б.Гарус Методичні рекомендації про 
вивчення математики у 2011-
20012 навчальному році (станом 
на 01.07.2011 року). 

проректором 1 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

26. І.Б.Гарус Методичні рекомендації 
обласного науково-практичного 
семінару на тему "М. В. 
Остроградський і методики 
викладання математики в 
сучасній школі". 

ректором, 
наказ 
ПОІППО від « 
11 » 04. 2011 
р.№ 117 

2 с. 
 

Паперов
ий 

варіант 
роздано 
під час 
конфере
нції 

27. І.Б.Гарус Методичні рекомендації про 
особливості проведення 
державної підсумкової атестації 
у загальноосвітніх навчальних 
закладах в 2010/2011 
навчальному році. 

проректором 5 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

28. І.Б.Гарус Методичні рекомендації щодо 
проведення II-го етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики у 2011-
2012 навчальному році. 

проректором 2 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

29. І.Б.Гарус Методичні рекомендації щодо 
проведення II-го етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики у 2011-
2012 навчальному році. 

проректором 2 с. 
 

Електро
нна 

пошта 
 

30. І.Б.Гарус XІ Всеукраїнських педагогічних 
читань, присвячених пам'яті 
М.В.Остроградського "Науково-

проректором 
наказ ГУОН 

2 с. Паперов
ий 

варіант 
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педагогічна спадщина 
Михайла Остроградського і 
сучасні проблеми освіти" 

від 11.11.2011 
р. № 443 

роздано 
під час 
конфере
нції 

31. Козак І.О. Методичні рекомендації щодо 
організації і проведення ДПА з 
біології. 

проректором 2 с. Електро
нна 

пошта 
32. Козак І.О. Методичні рекомендації до 

нового 2011/2012 навчального 
року з біології та основ здоров’я 
обсягом УДА (серпнева нарада) 

проректором 9 с. Роздано 
на 

нараді 

33. Козак І.О. Методичні рекомендації щодо 
організації і проведення 
олімпіади з біології  

проректором 1 с. Електро
нна 

пошта 
34. Козак І.О. Методичні рекомендації щодо 

організації і проведення 
олімпіади з екології 

проректором 13 с. Електро
нна 

пошта 
35. Козак І.О. Методичні рекомендації 

семінару: «Вплив емоційного 
інтелекту на формування 
життєвих навичок в процесі 
вивчення природничо-
математичних дисциплін в 
загальноосвітній школі» 
29.11.11 

проректором 1 с. Роздано 
на 

семінарі 

36. Козак І.О. Методичні рекомендації 
семінару: «Методичні аспекти 
екскурсійної роботи у процесі 
вивчення біології рослин» 
24.05.11 

проректором 1 с. Роздано 
на 

семінарі 

37. Кучеренко О.В. Рекомендації до проведення 
інформаційно-навчальних 
заходів з питань безпечного 
використання ядерної енергії 

проректором 2 с. Електро
нна 

пошта 

38. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації з фізики 
та астрономії до початку 2011-
2012 навчального року 

проректором 10 с. Електро
нна 

пошта 
39. Кучеренко О.В. Методичні рекомендації щодо 

проведення II-го етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики у 2011-
2012 навчальному році. 

проректором 3 с. Електро
нна 

пошта 

40. Шостя С.П. 1. Методичні рекомендації щодо 
вивчення інформатики у 2011-
2012 навчальному році у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах  

проректором 6 с. Електро
нна 

пошта 

41. Шостя С.П.  Рекомендації щодо проведення II 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних 
технологій 

проректором 3 с. Електро
нна 

пошта 
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42. Шостя С.П. Рекомендації щодо проведення II 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики у 2011-
2012 навчальному році 

проректором 2 с. Електро
нна 

пошта 

43. Шкоденко Л.А. Методичні рекомендації щодо 
проведення державної 
підсумкової атестації з географії 
у 2010-2011 навчальному році. 
2. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення 
географії  
у 2011-2012 навчальному році. 
 

проректором 2 с. Електро
нна 

пошта 

44. Шкоденко Л.А. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення 
географії  
у 2011-2012 навчальному році. 

проректором 7 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

45. Шкоденко Л.А. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення 
економіки 
у 2011-2012 навчальному році. 
 

проректором 4 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

46. Шкоденко Л.А. Методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з географії у 2011/2012 
н.р. 

проректором 3 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

47. Шкоденко Л.А. Методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки у 
2011/2012 н. р. 
 

проректором 2 с. 
 

Електро
нна 

пошта 

48. Шкоденко Л.А. Рекомендації обласного науково-
методичного семінару  
«Актуальні проблеми методики 
викладання географії  
в умовах профільної школи». 

проректором  1 с. 
 

Роздано 
на 

семінарі 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
49. Калініченко І.О. Про організацію навчання та 

виховання дітей з особливими 
освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2011-2012 
навчальному році 

ректором 
лист від 
22.08.2011 р. 
№1009 

6 с. Електро
нна 

пошта 
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50. Калініченко І.О. Методичні рекомендації щодо 
організації навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, психолого-
педагогічний супровід / Укладач 
Л. О. Жданюк, І.О. Калініченко . 
– Полтава : ПОІППО, 2011. – 44 
с. 

проректором 44 с. Роздано 
методис
там 

Р(М)МК
, які 
ведуть 
питання 
впровад
ження 
інклюзи
вного 
навчанн
я на 

обласно
му 

семінарі
-

тренінгу 
25.10.2011

51. Крилевець М.П.  Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в початкових класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2011-12 навчальному 
році 

ректором 
лист від 
22.08.2011 р. 
№1009 

39 с. Електро
нна 

пошта 

52. Крилевець М.П. Методичні рекомендації щодо 
завершення навчального року і 
проведення державної 
підсумкової атестації у 
початковій школі.  

проректором 4 с. Електро
нна 

пошта 

53. Крилевець М.П. Методичні рекомендації щодо 
перспектив розвитку 
педагогічної технології 
«Довкілля» у початковій школі.  

проректором 1 с. Матеріа
ли 

семінару 

54. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації 
педпрацівника спеціальних 
закладів на 2011–2012 
навчальний рік. 

проректором 10 с. Електро
нна 

пошта 

55. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації щодо 
організації методичної работи в 
спеціальних школах-інтернатах з 
педагогічними кадрами. 

проректором 2 с. Роздано 
заступни

кам 
директо
рів з 

навчіаль
но-

виховної 
роботи 
спеціаль
них 

загально
освітніх 
шкіл-

інтернат
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ів 
на 

обласно
му 

науково-
практич
ному 

семінарі 
26. 

10.2011р
. 

56. Пасяда М.І. Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в дошкільних 
навчальних закладах у 2011-12 
навчальному році 

ректором 
лист від 
22.08.2011 р. 
№1009 

14 с. Електро
нна 

пошта 

57. Корф І.В., 
Пасяда М.І. 

Про організацію навчання та 
виховання дітей згідно вимог 
Державної Базової програми 
розвитку дитини «Я у Світі» та 
основні аспекти створення 
розвиваючого середовища у 
дошкільному навчальному 
закладі 

проректором 1 с. Матеріа
ли 

семінару 

Центр практичної психології і соціальної роботи 
58. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації щодо 

удосконалення профілактичної 
роботи з проблеми вживання 
психоактивних речовин 
учнівською молоддю // 
Моніторинг вживання 
психоактивних речовин 
учнівською молоддю 
загальноосвітніх навчальних 
закладів Полтавської області : 
[Аналітичний звіт] / 
Сухенко Я. В. – Полтава : 
ПОІППО, 2011. – 29 с. 

ректором 
лист від 
31.10.2011 р. 
№1276  
 

7 с. Вчена 
рада 

ПОІПП
О 

(протоко
л №4 від 
22.09.20

11 р.) 

59. Красницька О.О 
Сухенко Я.В. 

Методичні рекомендації щодо 
життєзберігаючої поведінки 
дітей та підлітків для 
попередження дитячого 
травматизму в навчальних 
закладах (лист ПОІППО від 
01.03.2011р. № 284) 

ректором  
лист від 
01.03.2011р. 
№ 284 

25 с. Електро
нна  

пошта 

60. Жданюк Л.О.,  
Калініченко І.О. 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, психолого-
педагогічний супровід / 
Укладачі: Л. О. Жданюк, І.О. 
Калініченко . – Полтава : 
ПОІППО, 2011. – 44 с.  

ректором 44 с. Електро
нна  

пошта 
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61. Муліка К.М. Про результати атестаційної 
експертизи у обласному центрі 
естетичного виховання 
учнівської молоді  

ректором 
лист від 
15.06.2011р.  
№ 826 

4 с. Електро
нна  

пошта 

62. Муліка К.М. Про результати атестаційної 
експертизи в Полтавському 
обласному центрі туризму і 
краєзнавства.  

ректором 
лист від 
02.06.2011р.  
№ 785 

7 с. Електро
нна  

пошта 

Відділ гуманітарних дисциплін 

63. Цехановська 
В.О. 

МР учителям іноземної мови до 
нового 2011-12 н.р. 

проректором 1 с. Електро
нна 

пошта 
64. Цехановська 

В.О. 
Рекомендації обласного семінару 
заст.д-рів спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням ІМ 

прийняті на 
семінарі 

1 с. Матеріа
ли 

семінару 
(збірник

) 
65. Коваленко О.П Рекомендації до початку 2011-

2012 н.р. учителям української 
мови та літератури. 

проректором 1 с. Електро
нна 

пошта 
66. Коваленко О.П. Рекомендації до обласного 

семінару «Акмеологічні засади 
формування фахових 
компетенцій учителів 
словесності 

прийняті на 
семінарі 

1 с. Збірник 
матеріал

ів 
семінару 

67. Коваленко О.П. Рекомендації до проведення ІІ 
етапу учнівської олімпіади з 
української мови і літератури 

проректором 0,5 с. Електро
нна 

пошта 
68. Коваленко О.П. 

Чирка В.В. 
Міщенко І.О. 

Рекомендації до обласного 
семінару «Емоційний інтелект як 
засіб успішної самореалізації 
вчителя» (для методистів 
суспільно-гуманітарних та 
філологічних дисциплін) 

прийняті на 
семінарі 

1 с. Видано 
учасник

ам   
семінару 
( на 
дисках) 

69. Міщенко І.О. Рекомендації до проведення ІІ 
етапу учнівської олімпіади з  
історії 

проректором 0,5 с. Електро
нна 

пошта 
70. Міщенко І.О. Рекомендації до проведення ІІ 

етапу учнівської олімпіади з  
правознавства 

проректором 0,5 с. Електро
нна 

пошта 
71. Міщенко І.О. Рекомендації до початку нового 

2011-2012 н.р. з історії та 
правознавства. 

проректором 0,5 с. Електро
нна 

пошта 
72. Чирка В.В. Рекомендації до початку 2011-

2012 н.р. учителям світової 
літератури. 

проректором 1 с. Електро
нна 

пошта 
73. Чирка В.В. Рекомендації до проведення ІІ 

етапу учнівської олімпіади з 
російської літератури. 

проректором 0,5 с. Електро
нна 

пошта 
74. Чирка В.В. Рекомендації до обласного 

семінару «Формування 
прийняті на 
семінарі 

1 с. Збірник 
матеріал
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емоційного інтелекту 
особистості засобами світової 
літератури» 

ів 
семінару 

(на 
дисках) 

Центр педінновацій та інформації 

75. Сиротенко Г.О. Рекомендації до 

обласного семінару директорів 
інноваційних  навчальних 
закладів «Інноваційний розвиток 
різноманітності навчального 
середовища учнів»

проректором 
до семінару, 
14.04.2011 р.  

3 с. Матеріа
ли 

семінару 

76. Сиротенко Г.О. Методичні рекомендації з 
планування розвитку 
загальноосвітніх і дошкільних 
навчальних закладів   
 

проректором 
22.03.2011 р.   
 

2 с. Матеріа
ли до 
обласног
о 
семінару 
зав. 
Р(М)МК
, НМЦ 

77. Іщенко Л.М. Про Всеукраїнську програму 
інноваційного розвитку  школи 
«Школи-новатори» 

проректором 
лист від 
18.10.2011р.  
№ 1255 

2 с. Електро
нна 

пошта 
 

78. Іщенко Л.М. 
Цехановська 
В.О. 

Про участь педагогічних  
працівників області  в 
міжнародній програмі 
«Песталоцці» 

проректором 
лист від 
09.06.2011 р.  
№ 808 

9 с. Електро
нна 

пошта 
 

Таблицю підготувала Молодова О.С. 

5. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2011 р.  
 
№ п/п Дата Зміст наказу Хто вніс проект 

наказу 
1 04.01.2011 Про організацію стажування Бикової Т.З., Гришко В.Я., 

Бондаренко Н.М., Басенко В.І., Васькіної В.Я., Семено Л.Д., 
Саркісову Н.Я., Шептун О.Н., Кірічек Т.В., Юрченко Л.Г., 
Остапенко Л.С., Радченко О.О., Ночовної О.В., Турченко 
Н.О., Рудик О.М., Мазура А.О. 

Зайченко Л.О. 

2 05.01.2011 Про проведення проблемних курсів «Розвиток і 
саморозвиток творчого потенціалу педагога» 

Білик Н.І. 

3 06.01.2011 Про чергування по інституту Зелюк В.В. 
4 06.01.2011 Про перебування у ПОІППО учасника програми 

академічних обмінів імені Фулбрайта 
Клепко С.Ф. 

5 06.01.2011 Про роботу прибиральниць у вихідний день 09.01.2011 р. Литвиненко О.О. 
6 11.01.2011 Про організацію проведення тренінгів за програмою 

«Цифрові технології» в Полтавській області 
Шостя С.П. 

7 11.01.2011 Про матеріальне забезпечення проведення обласного етапу 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Т.Шевченка 

Коваленко О.П. 

8 11.01.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
9 12.01.2011 Про проведення І та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу Канівець З.М. 



 
193 

 

«Учитель року – 2011» 
10 12.01.2011 Про заходи ПОІППО згідно з листом Міністерства освіти і 

науки України від 01.11.2010 р. № 1/9-776 «Щодо якості 
навчальної літератури» 

Клепко С.Ф. 

11 17.01.2011 Про завершення стажування Герасименка М.О. Зайченко Л.О. 
12 18.01.2011 Про організацію та проведення занять Педагогічних студій 

ПОІППО у 2011 р. 
Одарюк О.О. 

13 19.01.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
14 19.01.2011 Про проведення практичного заняття заступників 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів на базі 
Державної спеціалізованої художньої школи -інтернату І-ІІІ 
ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

Зайченко Л.О. 

15 19.01.2011 Про участь ПОІППО та загальноосвітніх навчальних 
закладів області у Другій Міжнародній виставці «Сучасні 
навчальні заклади – 2011» (2-4 березня 2011 р., м. Київ) 

Кіптілий І.О. 

16 20.01.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
17 21.01.2011 Про експертні групи для діяльності науково-методичної 

ради 
Шкоденко Л.А. 

18 24.01.2011 Про запровадження курсу «Формування толерантного 
ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в системі дошкільної та 
шкільної освіти» 

Козак І.О. 

19 25.01.2011 Про встановлення тимчасової норми витрат палива на 
автобусі HYUNDAI 

Литвиненко О.О. 

20 26.01.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
21 26.01.2011 Про використання службового транспорту 29.01.2011 р. Литвиненко О.О. 
22 26.01.2011 Про проведення практичного заняття слухачів курсів 

підвищення кваліфікації на базі Державної спеціалізованої 
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 
мистецтв у Опішні» 

Чемшит В.Г. 

23 26.01.2011 Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 
осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів України у 2011 році 

Кравченко Т.О. 

24 26.01.2011 Про зміну у складі фахового журі ІІ (обласного) туру 
конкурсу «Учитель року-2011» 

Канівець З.М. 

25 26.01.2011 Про зміни у штатному розписі Небрат Л.М. 
26 27.01.2011 Про проведення проблемних курсів «Розвиток та 

саморозвиток творчого потенціалу педагога» 
Білик Н.І. 

27 28.01.2011 Про затвердження заходів щодо запровадження 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах області дітей з особливими освітніми потребами 
до 2012 р. 

Калініченко І.О. 

28 28.01.2011 Про забезпечення проведення загальнонаціонального етапу 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика 

Коваленко О.П. 

29 28.01.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
30 01.02.2011 Про створення обласних творчих груп по розробці 

концепції моделей ключових та професійних 
компетентностей учителя і педагогічного працівника 

Пашко Л.Ф. 

31 01.02.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму на базі 
Микільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Жданюк Л.О. 

32 01.02.2011 Про доповнення до наказу ПОІППО від 24.12.2011 р. № 329 
«Про затвердження Положення про комітет з конкурсних 
торгів» 

Золотухіна В.М. 

33 01.02.2011 Про організацію стажування Кириленка О.І., Кириленко Зайченко Л.О. 
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Г.В., Свєртнєва О.А., Зуєвої Л.М., Олексюк О.О., 
Бовсунської В.І., Важеніної І.Л., Смаги Н.В., Дешко Н.А., 
Габовди З.О., Оніпко О.В., Малаканової Л.В., Кірічек В.В. 

34 02.02.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
35 03.02.2011 Про науково-методичний супровід створення планів 

розвитку загальноосвітніх і дошкільних навчальних 
закладів 

Сиротенко Г.О. 

36 03.02.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
37 04.02.2011 Про оплату праці у січні Зайченко Л.О. 
38 04.02.2011 Про завершення стажування Бикової Т.З., Гришко В.Я., 

Бондаренко Н.М., Басенко В.І., Васькіної В.Я., Семено Л.Д., 
Саркісову Н.Я., Шептун О.Н., Кірічек Т.В., Юрченко Л.Г., 
Остапенко Л.С., Радченко О.О., Ночовної О.В., Турченко 
Н.О., Рудик О.М., Мазура А.О. 

Зайченко Л.О. 

39 08.02.2011 Про проведення науково-практичного семінару 
«Моделювання успішної роботи громадсько активних 
шкіл» 

Водолазська 
Т.В. 

40 08.02.2011 Про видання та безкоштовне розповсюдження 
інформаційно-статистичного збірника «Основні показники 
розвитку освіти Полтавщини 2008-2010 рр» 

Кіптілий І.О. 

41 09.02.2011 Про проведення педагогічної практики учителів 
допоміжних шкіл на базі Микільської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 

Тимошенко Н.П. 

42 09.02.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
43 14.02.2011 Про затвердження складу фахових комісій по розгляду 

матеріалів претендентів на присвоєння звання «учитель-
методист», «вихователь-методист» 

Марченко О.К. 

44 14.02.2011 Про навчання осіб, залучених до проведення пробного 
тестування у 2011 р. 

Королех О.К. 

45 15.02.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
46 18.02.2011 Про підготовку телепередачі «Тест на майбутнє» Стоцька О.В. 
47 18.02.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Заєць Г.М. 
48 18.02.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Заєць Г.М. 
49 18.02.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
50 23.02.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
51 24.02.2011 Про роботу прибиральниць у вихідні дні 26 та 27 лютого 

2011 р. 
Литвиненко О.О. 

52 24.02.2011 Про призначення уповноваженого при проведенні 
державного нагляду 

Золотухіна В.М. 

53 28.02.2011 Про оплату праці у лютому Сікач А.І. 
54 01.03.2011 Про завершення стажування Зайченко Л.О. 
55 01.03.2011 Про організацію стажування Зайченко Л.О. 
56 02.03.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
57 02.03.2011 Про матеріальне забезпечення проведення фінального етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Коваленко О.П. 

58 02.03.2011 Про функціональні обов’язки  Деменко О.О. 
59 03.03.2011 Про План заходів щодо реалізації обласної Програми 

увічнення пам’яті видатних земляків на 2011 р. 
Халецька Л.Л. 

60 03.03.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
61 03.03.2011 Про чергування по інституту Зелюк 
62 03.03.2011 Про робочий день 12.03.2011 р. Небрат Л.М. 
63 09.03.2011 Про видачу коштів для придбання поштових марок і Жара Н.М. 
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конвертів 
64 10.03.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
65 11.03.2011 Про проведення обласного семінару директорів 

інноваційних навчальних закладів області 
Сиротенко Г.О. 

66 11.03.2011 Про проведення обласного семінару для спеціалістів з 
охорони праці відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій (міськвиконкомів), інтернатних та 
професійно-технічних закладів області 

Момот М.О. 

67 11.03.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
68 11.03.2011 Про проведення семінару «Формування лідерських 

компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент 
і практика» 

Литвинюк Л.В. 

69 12.03.2011 Про навчання осіб, залучених до проведення пробного 
тестування у 2011 р. 

Кравченко Т.О. 

70 12.03.2011 Про навчання осіб, залучених до проведення основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 р. 

Кравченко Т.О. 

71 14.03.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму 
«Проблеми оцінки ефективності та результативності заходів 
з формування здорового способу життя учнівської молоді» 

Новак О.О. 

72 14.03.2011 Про участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін у 2010/2011 н.р. 

Гарічева Н.О. 

73 15.03.2011 Про проведення обласного колоквіуму «Евалюація 
діяльності громадсько активних шкіл» 

Водолазська 
Т.В. 

74 15.03.2011 Про матеріальне забезпечення проведення  майстер-класів 
учителями української мови і літератури для словесників 
України 

Коваленко О.П. 

75 16.03.2011 Про матеріальне забезпечення проведення обласного 
науково-практичного семінару «Емоційний інтелект як 
ключовий фактор лідерства» 

Калініченко І.О. 

76 16.03.2011 Про проведення регіонального етапу V Всеукраїнського 
конкурсу «Новітній інтелект України» 

Заєць Г.М. 

77 16.03.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму для 
методистів Р(М)МК(Ц), учителів хімії 

Буйдіна О.О. 

78 16.03.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
79 17.03.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
80 18.03.2011 Про проведення круглого столу «Приватна освіта на 

Полтавщині: здобутки, проблеми і перспективи» 
Курмишева Н.І. 

81 18.03.2011 Про використання службового транспорту 19.03.2011 р. Литвиненко О.О. 
82 21.03.2011 Про організацію стажування Волошко В.Д. Зайченко Л.О. 
83 21.03.2011 Про проведення обласного науково-практичного семінару 

«Емоційний інтелект як ключовий фактор лідерства» 
Калініченко І.О. 

84 21.03.2011 Про проведення перевірки та оцінки Системи управління 
якістю в ПОІППО 

Мартинець О.М. 

85 22.03.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
86 22.03.2011 Про організацію і проведення обласного семінару «Роль 

шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетенції 
школярів» 

Гелеверя Р.О. 

87 22.03.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму на базі 
Піщанської гімназії 

Сухенко Я.В. 

88 22.03.2011 Про розповсюдження методичної літератури: часописа 
«Освіта Полтавщини» № 18, 19, 20, 21-22 та збірника 
«Лідери освіти Полтавщини» 

Васильєв В.Д. 

89 24.03.2011 Про організацію роботи щодо складання електронного 
каталогу у спеціальній навчально-педагогічній бібліотеці 

Курєнкова Т.Є. 
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ПОІППО 
90 24.03.2011 Про підсумки проведення обласного відбіркового конкурсу 

з креслення 
Чемшит В.Г. 

91 28.03.2011 Про проведення моніторингу якості підручників для 9-го 
класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Волошко О.В. 

92 28.03.2011 Про проведення третього (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» в 
Полтавській області 

Коваленко О.П. 

93 28.03.2011 Про вивчення стану викладання та рівня навчальних 
досягнень учнів із базових дисциплін 

Буйдіна О.О. 

94 28.03.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
95 28.03.2011 Про зміни у складі комітету з конкурсних торгів Золотухіна В.М. 
96 29.03.2011 Щодо ситуації з пожежами та їх наслідками Золотухіна В.М. 
97 30.03.2011 Про проведення обласного семінару методистів з фізики 

міських (районних) методичних кабінетів 
Кучеренко О.В. 

98 30.03.2011 Про проведення семінару-тренінгу «Гендерний вимір 
освіти» 

Міщенко І.О. 

99 30.03.2011 Про проведення практичних занять заступників ЗНЗ на базі 
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із 
сільської місцевості імені А.С.Макаренка 

Зайченко Л.О. 

100 30.03.2011 Про завершення стажування Мариніної С.Л., Данильченко 
Н.Д., Ведь О.М., Голіченко Н.М., Ярошенко Н.М., 
Просвєтова С.С., Нєвєрови Л.В., Птиці О.М., Івасечко Н.І. 

Гавриленко Д.В. 

101 30.03.2011 Про організацію стажування Гавриленко Д.В. 
102 31.03.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
103 01.04.2011 Про оплату праці у березні Гавриленко Д.В. 
104 04.04.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
105 04.04.2011 Про проведення семінару «Навчання в школі і економіка 

освіти» 
Бондар Т.О. 

106 04.04.2011 Про затвердження кошторису проведення обласного 
семінару директорів інноваційних навчальних закладів 
області 

Сиротенко Г.О. 

107 04.04.2011 Про проведення екскурсії до музею А.С.Макаренка Міщенко І.О. 
108 05.04.2011 Про затвердження Комплексного плану заходів щодо 

проведення в області «Року дошкілля» 
Корф І.В. 

109 05.04.2011 Про звітність за проведені заходи та відрядження Чупрікова Л.А. 
110 06.04.2011 Про проведення засідання СДГ з біології Козак І.О. 
111 06.04.2011 Про проведення педагогічної практики для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 
Буйдіна О.О. 

112 06.04.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
113 07.04.2011 Про проведення екскурсії по гоголівським місцям Крилевець М.П. 
114 08.04.2011 Про використання службового транспорту  Литвиненко О.О. 
115 08.04.2011 Про проведення обласного науково-практичного семінару 

«Модернізація роботи з кадрами в світлі впровадження 
Базової програми «Я у світі: психологічний аспект» 

Муліка К.М. 

116 08.04.2011 Про проведення апробації тестових завдань у Полтавській 
області 

Королех О.К. 

117 11.04.2011 Про проведення обласного семінару методистів математики 
Р(М)К 

Гарус І.Б. 

118 11.04.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
119 12.04.2011 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та методичні основи організації 
здоров’язбережувального навчального середовища учнів 

Ільченко В.Р. 
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загальноосвітньої школи» 
120 12.04.2011 Про закріплення автомобіля ПОІПО ім. 

М.В.Остроградського за водієм інституту 
Литвиненко О.О. 

121 13.04.2011 Про участь працівників інституту в проекті «Лідери 
освітніх ініціатив» 

Калініченко І.О. 

122 13.04.2011 Про затвердження плану заходів з відзначення Дня Європи Халецька Л.Л. 
123 13.04.2011 Про поширення збірника статей «Інноваційний розвиток 

різноманітності навчального середовища учнів» 
Сиротенко Г.О. 

124 15.04.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
125 15.04.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
126 19.04.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
127 19.04.2011 Про проведення обласного семінару методистів з 

бібліотечних фондів 
Атахаджаєва 

Н.В. 
128 19.04.2011 Про забезпечення транспортом учасників обласного 

семінару-практикуму 
Чемшит В.Г. 

129 19.04.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму 
«Удосконалення технологічної освіти учнів 5-11 класів» 

Чемшит В.Г. 

130 21.04.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту Небрат Л.М. 
131 21.04.2011 Про завершення стажування Волошко В.Д. Гавриленко Д.В. 
132 22.04.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
133 22.04.2011 Про організацію та проведення Міжнародного 

порівняльного дослідження ТIMSS у 2011 році 
Кравченко Т.О. 

134 22.04.2011 Про організацію навчального процесу у травні 2011 р. Заєць Г.М. 
135 26.04.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму Крилевець М.П. 
136 27.04.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
137 29.04.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
138 29.04.2011 Про організацію стажування  Гавриленко Д.В. 
139 29.04.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту Зелюк В.В. 
140 04.05.2011 Про завершення стажування Калюжної Ю.І., Сутуга В.Б., 

Прудкого І.С., Карапузової І.В., Хоменко Н.В., Гнатченко 
Н.М., Загороднього П.П., Карасьової Н.М. 

Гавриленко Д.В. 

141 04.05.2011 Про оплату праці у квітні Гавриленко Д.В. 
142 05.05.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
143 05.05.2011 Про внесення змін до організації навчального процесу на 

курсах підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів за 
дистанційною формою навчання 

Заєць Г.М. 

144 05.05.2011 Про створення обласної спеціальної дослідницької групи 
«Дидактичне забезпечення предмету «Біблійна історія та 
християнська етика» 

Деряга Л.М. 

145 05.05.2011 Про затвердження плану заходів ПОІППО на виконання 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі 
Полтавської області на 2011-2015 роки 

Чупрікова Л.А. 

146 05.05.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту Небрат Л.М. 
147 05.05.2011 Про проведення обласного для спеціалістів з охорони праці 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій 
(міськвиконкомів) 

Момот М.О. 

148 10.05.2011 Про поширення книги «Історія ПОІППО» Кіптілий І.О. 
149 11.05.2011 Про проведення тренінгу «Медіакультура особистості: 

соціально-психологічний підхід» 
Муліка К.М. 

150 11.05.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
151 12.05.2011 Про проведення майстер-класу з курсу за вибором 

«Microsoft Excel у профільному навчанні» 
Шостя С.П. 
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152 12.05.2011 Про використання транспорту по інституту Сазан В.А. 
153 13.05.2011 Про відміну наказу ПОІППО від 06.09.2010 р. № 211 «Про 

встановлення вартості користування білизною в гуртожитку 
інституту» 

Артемова С.П. 

154 13.05.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
155 13.05.2011 Про підготовку серпневих заходів до початку нового 2011-

2012 н.р. 
Кирилюк М.В. 

156 17.05.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
157 18.05.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму Пасяда М.І. 
158 18.05.2011 Про проведення обласного семінару методистів біології Козак І.О. 
159 18.05.2011 Про відрядження працівників інституту до Сумського 

ОІППО 
Зелюк В.В. 

160 19.05.2011 Про організацію поїздки до Канева учнів-переможців 
всеукраїнських конкурсів та їх учителів 

Коваленко О.П. 

161 20.05.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
162 23.05.2011 Про проведення спільного засідання обласної спеціальної 

дослідницької групи методистів з виховної роботи та 
обласної творчої групи заступників директорів з виховної 
роботи 

Романенко А.М. 

163 24.05.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації  Гавриленко Д.В. 
164 24.05.2011 Про виконання обов’язків ректора інституту Небрат Л.М. 
165 24.05.2011 Про забезпечення транспортом учасників обласної 

спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод 
пізнання в освітній галузі «Технологія» 

Чемшит В.Г. 

166 25.05.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вихователів шкіл-інтернатів (дистанційна форма) 

Гавриленко Д.В. 

167 25.05.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
168 25.05.2011 Про проведення Всеукраїнських Каришинських читань для 

науковців, методистів біології міських (районних) 
методичних кабінетів, вчителів біології 

Козак І.О. 

169 27.05.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
170 30.05.2011 Про закріплення автобуса ПОІППО за водієм інституту Литвиненко О.О. 
171 30.05.2011 Про план заходів щодо зміцнення моральності та 

утвердження здорового способу життя громадян 
Красницька О.А. 

172 31.05.2011 Про забезпечення автотранспортом учасників Міжнародної 
наукової конференції «Русская философия: история, 
моделирование, жизнь» 

Васильєв В.Д. 

173 31.05.2011 Про організацію Стиркіної Ю.С., Винник Л.В., Чайки О.А., 
Ярини О.Ю, Воробйової О.В., Козлової І.Є. 

Гавриленко Д.В. 

174 31.05.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
175 01.06.2011 Про завершення стажування Шаблій Л.С., Мороз М.О., 

Курмаз Л.С., Захарчука В.Т., Ткачук І.В. 
Гавриленко Д.В. 

176 02.06.2011 Про проведення семінару-тренінгу у рамках проекту 
«Лідери освітніх ініціатив» 

Калініченко І.О. 

177 02.06.2011 Про План заходів з виконання у 2011 р. загальнодержавної 
програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р. 

Халецька Л.Л. 

178 03.06.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
179 06.06.2011 Про призупинення роботи санаторію-профілакторію та 

використання відпусток 
Гапон А.В. 

180 06.06.2011 Про проведення практичного заняття заступників 
директорів ЗНЗ на базі Колегіуму мистецтв у Опішні 

Зайченко Л.О. 

181 06.06.2011 Про оплату праці у травні Гавриленко Д.В. 
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182 07.06.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
183 09.06.2011 Про проведення обласного постійно діючого семінару-

практикуму 
Чемшит В.Г. 

184 09.06.2011 Про проведення педагогічної практики для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації учителів географії 

Шкоденко Л.А. 

185 09.06.2011 Про чергування по інституту Небрат Л.М. 
186 09.06.2011 Про проведення педагогічної практики для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 
Гарус І.Б. 

187 10.06.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
188 14.06.2011 Про внесення змін в організацію навчального процесу на 

курсах підвищення кваліфікації у липні 2011 р. 
Заєць Г.М. 

189 15.06.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
190 16.06.2011 Про завершення роботи СДГ «Психолого-педагогічні 

технології роботи з обдарованими дітьми в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу» 

Муліка К.М. 

191 16.06.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
192 16.06.2011 Про проведення виїзного заняття «Польові дослідження 

території області та України» для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації учителів географії 

Шкоденко Л.А. 

193 16.06.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів інформатики та математики (дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

194 22.06.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
195 22.06.2011 Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена 

Гребінки 
Коваленко О.П. 

196 22.06.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів історії та права дистанційна форма 

Зайченко Л.О. 

197 23.06.2011 Про підсумки проведення обласного конкурсу учнівських 
творів «Конституція України в моєму житті» 

Міщенко І.О. 

198 23.06.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту  Небрат Л.М. 
199 24.06.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
200 29.06.2011 Про оплату праці у червні Гавриленко Д.В. 
201 29.06.2011 Про медичний огляд водіїв транспортних засобів Литвиненко О.О. 
202 30.06.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
203 01.07.2011 Про завершення стажування Козлової І.Є., Воробйової О.В., 

Ярини О.Ю., Чайки О.А., Винник Л.В. 
Гавриленко Д.В. 

204 04.07.2011 Про проведення семінару-тренінгу з підготовки тренерів 
програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-
рівному» серед молоді України щодо здорового способу 
життя» 

Новак О.О. 

205 07.07.2011 Про внесення змін до складу вченої ради інституту Курмишева Н.І. 
206 08.07.2011 Про оплату праці у липні Сікач А.І. 
207 08.07.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Заєць Г.М. 
208 12.07.2011 Про проведення тренінгу з методистами Р(М)МК(Ц) за 

програмою Intel «Навчання для майбутнього» 
Дмитренко І.І. 

209 12.07.2011 Про затвердження проектно-кошторисної документації Литвиненко О.О. 
210 22.07.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
211 22.07.2011 Про проведення ХІ Всеукраїнських педагогічних читань 

«Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського 
і сучасні проблеми освіти 

Гарус І.Б. 

212 22.07.2011 Про відновлення роботи санаторію-профілакторію Гапон А.В. 
213 11.08.2011 Про проведення семінару-тренінгу «Програмно-методичне 

забезпечення проведення атестації ПТНЗ» 
Куляєва О.О. 



 
200 

 

214 17.08.2011 Про проживання учасників молодіжної конференції 
лідерства 

Золотухіна В.М. 

215 22.08.2011 Про використання службового транспорту Небрат Л.М. 
216 23.08.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту Небрат Л.М. 
217 30.08.2011 Про відзначення 15-ї річниці Конституції України та 20-ї 

річниці незалежності України 
Міщенко І.О. 

218 31.08.2011 Про затвердження плану заходів ПОІППО на виконання 
рішення колегії Головного управління освіти і науки від 16 
червня 2011 року №3 

Чупрікова Л.А. 

219 31.08.2011 Про затвердження плану заходів ПОІППО з реалізації 
Стратегії розвитку області до 2015 року 

Чупрікова Л.А. 

220 02.09.2011 Про призначення відповідальної особи за надсилання 
списків наказів з основної діяльності 

Молодова О.С. 

221 02.09.2011 Про зміни у штатному розписі інституту  Небрат Л.М. 
222 05.09.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

вчителів біології та хімії (дистанційна форма) 
Зайченко Л.О. 

223 05.09.2011 Про організацію підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів з проблеми «Методика вивчення курсу 
«Я і Україна. Довкілля» у 1-4 класах, які прибули на 
навчання згідно з графіком у вересні 2011 року 

Зайченко Л.О. 

224 05.09.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
225 05.09.2011 Про призначення комісії Литвиненко О.О. 
226 06.09.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
227 07.09.2011 Про організацію стажування Гавриленко Д.В. 
228 07.09.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівників гуртків (дистанційна форма) 
Зайченко Л.О. 

229 08.09.2011 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Третій виставці 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Інноватика в освіті України» 

Кіптілий І.О. 

230 12.09.2011 Про організацію поїздки учителів та методистів української 
мови РМК (ММК) Полтавщини до Кіровоградської області 

Коваленко О.П. 

231 13.09.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
232 13.09.2011 Про проведення ХІІ Міжнародного Тижня освіти дорослих 

у Полтавській області 
Білик Н.І. 

233 14.09.2011 Про відзначення професійного свята – Дня працівників 
освіти  

Романенко А.М. 

234 15.09.2011 Про проведення практичного заняття директорів ЗНЗ на 
базі Полтавського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості  

Жара Н.М. 

235 16.09.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
236 19.09.2011 Про склад робочої групи з вивчення стану діяльності 

санаторію-профілакторію 
Золотухіна В.М. 

237 19.09.2011 Про проведення практичного заняття слухачів курсів 
підвищення кваліфікації на базі Державної спеціалізованої 
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 
мистецтв у Опішні» 

Чемшит В.Г. 

238 20.09.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
239 22.09.2011 Про проведення контрольних обмірів фактично виконаних 

обсягів робіт по «Термомодернізації будівлі та 
впровадження автоматизованого теплового пункту 
інституту» 

Артемова С.П. 

240 22.09.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Сікач А.І. 
241 22.09.2011 Про проведення педагогічної практики вчителів початкових 

класів на базі Решетилівської ЗОШ №1 
Крилевець М.П. 
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242 22.09.2011 Про проведення лекційно-практичних занять слухачів 
курсів підвищення кваліфікації на базі Полтавського 
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із 
сільської місцевості імені А.С.Макаренка 

Чемшит В.Г. 

243 23.09.2011 Про проведення спільно з Полтавським національним 
педагогічним університетом імені В.Г.Короленка 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-
методичні основи становлення професійної і технологічної 
освіти в освітньому просторі України» 

Чемшит В.Г. 

244 26.09.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вихователів ДНЗ (дистанційна форма) 

Зайченко Л.О. 

245 26.09.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
246 29.09.2011 Про проведення обласного навчального семінару-тренінгу Калініченко І.О. 
247 30.09.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
248 03.10.2011 Про проведення практичного заняття майстрів виробничого 

навчання та викладачів ПТНЗ на базі Решетилівського 
аграрного ліцею 

Канівець З.М. 

249 03.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
250 03.10.2011 Про оплату праці у вересні Гавриленко Д.В. 
251 04.10.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
252 05.10.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

вчителів трудового навчання 
Зайченко Л.О. 

253 05.10.2011 Про проведення обласного семінару «Акмеологічні засади 
розвитку професійної компетентності вчителів словесності» 

Коваленко О.П. 

254 05.10.2011 Про проведення обласного семінару «Формування 
емоційного інтелекту особистості засобами світової 
літератури» 

Чирка В.В. 

255 06.10.2011 Про проведення обласної інструктивно-методичної наради 
керівників РМО учителів іноземної мови 

Цехановська 
В.О. 

256 06.10.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму 
«Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні 
правознавства» 

Міщенко І.О. 

257 07.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
258 07.10.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

майстрів виробничого навчання та викладачів загально 
технічних та спеціальних дисциплін ПТНЗ 

Зайченко Л.О. 

259 07.10.2011 Про комісію з інвентаризації та приймання на баланс майна Золотухіна В.М. 
260 07.10.2011 Про проведення лекційно-практичних занять слухачів 

курсів підвищення кваліфікації на базі Опішнянського 
колегіуму мистецтв 

Романенко А.М. 

261 10.10.2011 Про проведення обласного форуму учнівського 
самоврядування 

Романенко А.М. 

262 11.10.2011 Про проведення обласного семінару «Формування 
інформаційно-технологічної компетентності учнів у процесі 
вивчення інформатики» 

Шостя С.П. 

263 11.10.2011 Про проведення Міжнародної науково-практичної 
конференції «Менделєєвські читання» 

Буйдіна О.О. 

264 11.10.2011 Про проведення XVI математичних змагань імені 
М.В.Остроградського 

Гарус І.Б.  

265 11.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
266 11.10.2011 Про проведення обласного семінару «Організація роботи 

шкільного дебатного клубу» 
Красницька О.А. 

267 11.10.2011 Про участь ПОІППО у Ярмарку педагогічних інновацій в 
системі післядипломної педагогічної освіти (18-21 жовтня 

Кіптілий І.О. 



 
202 

 

2011 р.) 
268 11.10.2011 Про проведення виїзного засідання інструктивно-

методичної наради з директорами закладів-учасників 
проекту «Рівний доступ до якісної освіти» 

Дмитренко І.І. 

269 13.10.2011 Про приведення у відповідність назви підрозділу інституту Кравченко Т.О. 
270 14.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
271 14.10.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівників гуртків позашкільних закладів освіти 
(дистанційна форма) 

Гавриленко Д.В. 

272 14.10.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів фізкультури, «Захисту Вітчизни», інструктори 
фізкультури ДНЗ (дистанційна форма) 

Гавриленко Д.В. 

273 14.10.2011 Про затвердження плану заходів ПОІППО імені 
М.В.Остроградського на виконання Державної цільової 
соціальної програми підвищення якості природничо-
математичної освіти на період до 2015 року 

Буйдіна О.О. 

274 17.10.2011 Про проведення V обласного конкурсу «Авторська збірка 
поезій школяра» 

Білик Н.І. 

275 17.10.2011 Про проведення екскурсії до музею А.С.Макаренка Крилевець М.П. 
276 17.10.2011 Про проведення тренінгу з підготовки тренерів районного 

(міського) рівнів для реалізації проекту «Заклади освіти 
Полтавської області в Інтернеті» 

Дмитренко І.І. 

277 17.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
278 18.10.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
279 19.10.2011 Про призначення виконуючого обов’язків Зелюк В.В. 
280 19.10.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

вихователів ГПД та педагогів-організаторів 
Зайченко Л.О. 

281 19.10.2011 Про атестацію педагогічних працівників у 2012 році Небрат Л.М. 
282 21.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
283 21.10.2011 Про затвердження заходів щодо протидії тероризму Кравченко Т.О. 
284 25.10.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
285 26.10.2011 Про розгляд результатів та усунення правопорушень, 

виявлених плановою перевіркою 
Артемова С.П. 

286 26.10.2011 Про ліквідацію відокремленого підрозділу санаторію-
профілакторію 

Золотухіна В.М. 

287 26.10.2011 Про скорочення штатних одиниць та ліквідацію відділу 
засобів навчання 

Небрат Л.М. 

288 26.10.2011 Про персональне попередження працівників інституту Небрат Л.М. 
289 26.10.2011 Про проведення річної інвентаризації Сазан В.А. 
290 28.10.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
291 28.10.2011 Про проведення обласного науково-практичного семінару 

«Емоційний інтелект як ключовий фактор досягнення 
лідерства» 

Лук’яненко Н.О. 

292 28.10.2011 Про проведення обласного науково-практичного семінару 
«Лідерство як умова змін в освіті» 

Лук’яненко Н.О. 

293 01.11.2011 Про організацію стажування Гавриленко Д.В. 
294 01.11.2011 Про завершення стажування Солодовніченко В.Д., 

Хорольської Н.О. 
Гавриленко Д.В. 

295 01.11.2011 Про участь працівників інституту в проекті «Лідери 
освітніх ініціатив» 

Калініченко І.О. 

296 01.11.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
297 01.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
298 02.11.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Зайченко Л.О. 
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керівників гуртків 
299 02.11.2011 Про створення комісії по списанню ТМЦ на 2012 рік Сазан В.А. 
300 02.11.2011 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2011-2012 н.р. 
Гарічева Н.О. 

301 02.11.2011 Про проведення практичного заняття заступників 
директорів з виховної роботи на базі Державної 
спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішні» 

Жара Н.М. 

302 03.11.2011 Про проведення семінару для обласної творчої групи 
директорів ЗНЗ Запорізької області 

Білик Н.І. 

303 03.11.2011 Про оплату праці у жовтні Гавриленко Д.В. 
304 04.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
305 04.11.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
306 04.11.2011 Про виконання обов’язків ректора інституту Небрат Л.М. 
307 07.11.2011 Про проведення ІІ етапу моніторингового дослідження 

стану й розвитку системи освіти дітей старшого 
дошкільного віку у Полтавській області 

Яресько С.О. 

308 07.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
309 09.11.2011 Про підведення підсумків роботи ПОІППО за 2011 рік та 

планування на 2012 рік 
Чупрікова Л.А. 

310 09.11.2011 Про проведення моніторингового дослідження стану 
реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі 

Яресько С.О. 

311 11.11.2011 Про виконання обов’язків ректора інституту Небрат Л.М. 
312 11.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
313 14.11.2011 Про проведення обласної наради-семінару «Рік дошкілля в 

області: підсумки, проблеми, перспективи. Регіональний 
аспект впровадження дошкільної освіти дітей п’ятирічного 
віку» 

Пасяда М.І. 

314 14.11.2011 Про забезпечення транспортом учасників обласної наради 
для методистів та керівників методоб’єднань вчителів 
трудового навчання, технологій та креслення 

Чемшит В.Г. 

315 15.11.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
316 15.11.2011 Про проведення тренінгу з підготовки тренерів районного 

(міського) рівнів для створення системи веб-сайтів всіх ЗНЗ 
Полтавської області в Інтернеті 

Дмитренко І.І. 

317 15.11.2011 Про підведення підсумків наукової, експериментальної 
роботи і міжнародної діяльності ПОІППО за 2011 рік та їх 
планування на 2012 рік 

Клепко С.Ф. 

318 18.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
319 18.11.2011 Про внесення змін у склад експертної комісії Марченко О.К. 
320 18.11.2011 Про передачу документів в архів Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського 

Марченко О.К. 

321 18.11.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
керівників гуртків 

Зайченко Л.О. 

322 18.11.2011 Про проведення обласного семінару-практикуму 
«Формування емоційного інтелекту особистості засобами 
світової літератури» 

Чирка В.В. 

323 18.11.2011 Про проведення практичного заняття директорів ЗНЗ на 
базі Полтавського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості імені 
А.С.Макаренка 

Водолазська 
Т.В. 

324 22.11.2011 Про проведення ІІ етапу моніторингового дослідження 
стану інклюзивної освіти в Україні 

Яресько С.О. 
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325 22.11.2011 Про заходи щодо виконання Комплексної програми 
розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 
роки та плану роботи ПОІППО у 2011 році 

Кіптілий І.О. 

326 23.11.2011 Про підсумки проведення ХІ Всеукраїнських педагогічних 
читань «Науково-педагогічна спадщина М.Остроградського 
і сучасні проблеми освіти» у 2011 році 

Гарус І.Б. 

327 23.11.2011 Про проведення обласного науково-методичного семінару 
«Молодіжне середовище: формування позитивного 
ставлення до життя» 

Муліка К.М. 

328 23.11.2011 Про матеріальне забезпечення проведення обласного етапу 
ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика 

Коваленко О.П. 

329 23.11.2011 Про проведення тренінгу з підготовки тренерів районного 
(міського) рівнів за програмою Intel «Навчання для 
майбутнього» 

Дмитренко І.І. 

330 25.11.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Гавриленко Д.В. 
331 25.11.2011 Про проведення обласного семінару для методистів відділу 

природничо-математичних дисциплін 
Козак І.О. 

332 25.11.2011 Про проведення міжобласного семінару для творчої групи 
керівників закладів нового типу Івано-Франківської області 

Королюк С.В. 

333 28.11.2011 Про організацію стажування Гавриленко Д.В. 
334 29.11.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
335 29.11.2011 Про проведення практичного заняття директорів ЗНЗ Жара Н.М. 
336 30.11.2011 Про матеріальне забезпечення проведення обласного етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Коваленко О.П. 

337 30.11.2011 Про проведення обласного постійнодіючого семінару-
практикуму 

Чемшит В.Г. 

338 01.12.2011 Про завершення стажування Цигульської Л.І., Орлеан С.І., 
Казидуб Н.Г., Омельченко І.І., Гурини В.М., Чурляєвої 
К.М., Гамбург І.М., Каракуць Г.І., Левченко С.Г., Хоми 
Л.В., Убийвовк І.І., Школьної О.Б., Єфіменко Л.В. 

Гавриленко Д.В. 

339 01.12.2011 Про проведення інструктивно-методичної наради для 
директорів та методистів МНВК області 

Чемшит В.Г. 

340 01.12.2011 Про безкоштовне розповсюдження збірника матеріалів 
обласного семінару для методистів біології 

Козак І.О. 

341 02.12.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Гавриленко Д.В. 
342 02.12.2011 Про оплату праці в листопаді Гавриленко Д.В. 
343 02.12.2011 Про використання службового транспорту Литвиненко О.О. 
344 02.12.2011 Про виконання обласної Програми правової освіти 

населення області 2011-2015 роки 
Міщенко І.О. 

345 06.12.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
346 06.12.2011 Про проведення науково-методичного семінару «Моделі 

сучасних компетентностей педагогічного працівника»  
Корягіна Н.В. 

347 09.12.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  Гавриленко Д.В. 
348 12.12.2011 Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2011-2012 
н.р. 

Гарічева Н.О. 

349 12.12.2011 Про проведення практичного заняття заступників 
директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи 

Жара Н.М. 

350 12.12.2011 Про проведення засідання обласної спеціальної 
дослідницької групи «Методологічні аспекти забезпечення 
програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 
ЗНЗ України на 2011-2014 роки» 

Романенко А.М. 
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351 13.12.2011 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
352 13.12.2011 Про проведення обласного семінару-тренінгу «Дебати-

2012» 
Красницька О.А. 

353 13.12.2011 Про роботу курсів підвищення кваліфікації у 2012 році Заєць Г.М. 
354 16.12.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
355 16.12.2011 Про здійснення внутрішнього аудиту в 2012 році Золотухіна В.М. 
356 19.12.2011 Про забезпечення транспортом учасників ОСДГ 

«Проектування як метод пізнання в освітній галузі 
«Технологія» 

Чемшит В.Г. 

357 19.12.2011 Про організацію навчальної екскурсії вчителів української 
мови і літератури 

Коваленко О.П. 

358 19.12.2011 Про ЗНО навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України у 2012 році 

Королех О.К. 

359 20.12.2011 Про хід виконання наказу від 18.11.2010 р. №291 «Про 
наслідки пориву парового опалення» 

Золотухіна В.М. 

360 20.12.2011 Про організаційно-методичну діяльність із проведення 
апробації навчальної літератури для ЗНЗ у 2011/2012-
2012/2013 н.р. 

Сиротенко Г.О. 

361 23.12.2011 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації Гавриленко Д.В. 
362 23.12.2011 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

майстрів та викладачів ПТНЗ 
Зайченко Л.О. 

363 23.12.2011 Про інформування про діяльність ПОІППО та взаємодію із 
ЗМІ 

Стоцька О.В. 

364 27.12.2011 Про безкоштовне розповсюдження періодичного видання 
«Освіта Полтавщини. Моделювання управлінської 
компетентності керівника ЗНЗ» 

Водолазська 
Т.В. 

365 29.12.2011 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту Марченко О.К. 
366 29.12.2011 Про оплату праці в грудні Гавриленко Д.В. 
367 30.12.2011 Про створення СДГ «Формування загальнокультурної 

компетентності учнів на уроках художньо-естетичного 
циклу» 

Халецька Л.Л. 

368 30.12.2011 Про завершення стажування Салюк Н.В., Коваленко Л.М., 
Гаєвої Н.О., Козирод О.Г., Лучинські Т.А., Ворони Л.А., 
Півовар Л.С., Глоби П.В., Онацько В.В., Мацапури В.І., 
Вененка П.М., Ковтуненко О.І., Вовк Т.В. 

Гавриленко Д.В. 

369 30.12.2011 Про затвердження Положення про обласний методичний 
тренінговий центр природного розвитку дитини ПОІППО у 
новій редакції 

Хорошева Т.В. 

370 30.12.2011 Про безкоштовне розповсюдження літератури Крилевець М.П. 
 

                                        Підготувала завідувачка канцелярії Молодова О.С. 
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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. Міський науково-
практичний семінар 
директорів та їх 
заступників з науково-
методичної роботи 
«Формування 
позитивного іміджу 
навчального закладу – 
неодмінна умова 
функціонування сучасної 
школи»  

м. Комсомольськ 10.03.2011 «Імідж навчального 
закладу: 
індикатори успіху 
(доповідь, 
презентація) 

Білик Н.І. Міжнародна наук.-практ. 
конф. «Технології 
управління освітніми 
закладами», присвяченої 
пам’яті А.С. Макаренка 

м. Полтава 11-12 березня «Проектування як 
метод підготовки 
майбутнього 
менеджера» 
(виступ) 

Білик Н.І. Круглий стіл «Приватна 
освіта на Полтавщині: 
здобутки, проблеми і 
перспективи»  

м. Полтава 29.03.2011 Участь у дискусії  
(виступ) 

Білик Н.І. Міжнародна. наук.-
практ. конфер. 
«Теоретичні та 
методичні основи 
організації 
здоров’язбережувальног
о навчального 
середовища загально 
освітньої школи та ВНЗ» 

с. Яреськи 
Полтавського 

району 

14.04.2011 «Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
як освітньо-
культурне 
середовище 
вчителя»  
(виступ) 

Білик Н.І. Международная научно-
практическая 
конференция 
«Образование взрослых: 
история, современность, 
перспективы развития» 

Минский 
областной 

институт развития 
образования 

11–14.05.2011 
 

«Региональная 
образовательная 
система 
повышения 
квалификации: 
реалии и 
перспективы» 
(доповідь, 
презентація) 
«Инновационные 
модели 
образования 
взрослых в системе 
повышения 
квалификации 
учителей 
независимо от их 
специальности 
(виступ, 
презентація)  
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Білик Н.І. Спільне засідання 
обласної СДГ методистів 
з виховної роботи та 
обласної ТГ заступників 
директорів з виховної 
роботи ЗНЗ» 

м. Комсомольськ 23.05.2011 «Розвиток 
професійних 
компетентностей 
класного 
керівника» 
(доповідь, 
презентація) 

Білик Н.І. Міжнародна науково-
практичну конференцію 
«Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту як 
фактор удосконалення 
педагогічної 
майстерності вчителя» 

м. Миргород 16.09.2011 Виступ, секретар 
оргкомітету  

Білик Н.І. ХІІ Міжнародний 
«Тиждень освіти 
дорослих» в Україні  
«Ноосфера для освіти 
зрілої людини» 
 

Полтавський 
район – Полтава – 

Кременчук – 
Комсомольськ – 
Миргород – 

Лубни 

14–17.09.2011 Організатор ТОД-
12  
 

Білик Н.І. Всеукраїнські 
педагогічні читання 
М. В. Остроградського  

Козельщина 26–27.09.2011 Актуальність 
педагогічних ідей 
М.В.Остроградсько
го в освітньому 
просторі  

Білик Н.І. ІІІ Національна 
виставка-презентація 
«Інноватика в сучасній 
освіті» Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар у рамках 
Ярмарку педагогічних 
інновацій в системі 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Київ 18–21.09.2011 Участь у роботі 
виставки та семінар 
Підготовлено 
матеріали для 
стендів  

Білик Н.І. Міжнародний науково-
практичний семінар 
«Сучасна післядипломна 
освіта: інновації та 
традиції»  

м. Київ 17.11.2011 Доповідь 
«Розвиток 
інноваційного  
потенціалу 
педагогічних 
працівників 
Полтавського 
регіону», 
презентація, 
публікація 

Білик Н.І. Теоретичний семінар 
голів циклових комісій 
за темою «Між-
дисциплінарні форми 
компетентностей» 

Кременчуцьке 
педагогічне 

училище імені 
А.С.Макаренка 

28.11.2011 Доповідь, 
презентація  

Білик Н.І. Всеукраїнська школа 
новаторства керівних, 
науково-педагогічних і 
педагогічних 
працівників у науково-
практичному семінарі 
«Науково-методичне 
забезпечення діяльності 
освітніх округів в умовах 

м. Рівне 6–8.12.2011 Виступ, 
презентація, 
публікація  
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реформування освітньої 
галузі» 

Білик Н.І. XXXVІ міжвузівська 
науково-методична 
конференція  

м. Полтава 22–23.03.2011 Виступ, публікація  
 

Білик Н.І. VI Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція за 
міжнародною участю 

м. Полтава 22.11.2011 Виступ, публікація  
 

Білик Н.І. Регіональна науково-
практична конференція 
«Поети-шістдесятники у 
національному 
відродженні України» 

м. Полтава 8.11.2011 Виступ, публікація  
 

Новак О.О. Польсько-український 
проект «Лідери освітніх 
ініціатив» 

Селуювек, 
Республіка 
Польща 

9-13.05., 
14-18.11.2011 

Участь у дискусії  

Новак О.О. Всеукраїнський семінар 
«Емоційний інтелект і 
сучасна школа» 

Миргород 22-24.03.2011 Проведення занять  

Новак О.О. Науково-методичний 
семінар педагогічних 
інновацій та організації 
наукової роботи в 
системі післядипломної 
педагогічної освіти 

Київ 20–21.10.2011 Підготовлено 
матеріали для 
стендів, відео 
зйомка 
 

Новак О.О. Міський науково-
практичний семінар 
«Удосконалення 
емоційного інтелекту та 
розвиток вчителя» 

Миргород 22.11.2011 Проведення 
навчальних занять 
із учасниками 
семінару 
(директорами) 

Кафедра філософії та економіки освіти 
 
 
Клепко С.Ф. 

Міжн. конф. «Бюджет, 
фінансування та 
автономія школи: 
Україна та Центрально-
Східна Європа»  

м. Київ 
 
 
 

3-4.02.20011о  
 
 

Виступ, участь у 
роботі 
 
 

Клепко С.Ф. ХІІ Міжн. наук.-пр. 
конф. «Освіта і доля 
нації. Школа і дитина у 
сучасних 
соціокультурних 
контекстах»   

м. Харків 20–21.05.2011 Виступ, участь у 
роботі 
 

Клепко С.Ф. Третя Міжн.наук. конф.  
«Соціально-
гуманітарні вектори  
педагогіки вищої школи» 

м.Харків 13-14. 
05.2011   

Доповідь, 
публікація 
матеріалів 
 

Клепко С.Ф. Третя Нац. виставка 
МОНМС України 
«Інноватика в освіті 
України» 

м. Київ 18-21.10.2011 Виступ, 
презентація  

Клепко С.Ф. ХІ Всеук. педаг. читання, 
присв. 210-річчю від дня 
народження 
М.В.Остроградського 
«Науково-педагогічна 
спадщина 

ПНПУ  
ім.В.Г.Короленка, 
Хорішківська 

ЗОШ, 
Козельщанський 

НВК 

26-27.09.2011 
 
 
 
 

Участь у роботі, 
виступ 
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М.В.Остроградського і 
сучасні проблеми 
освіти»  

Шейко С.В. Всеукр. наук.-пр. конф. 
«Використання 
інноваційних освітніх 
технологій у 
навчальному процесі»  

м.Полтава  
12.02.2011 

Доповідь на 
конференції 

Шейко С.В. Міжн. наук.-пр. конф. 
«Проблеми гуманізації 
освітянської діяльності» 

м. Москва 
 

11.11.2011 
 
 

Доповідь на 
конференції  
 

Нічуговська 
Л.І. 

Міжн. наук.-пр. конф. 
«Актуальні проблеми 
теорії і методики 
навчання математики»  

м. Київ 11-13.05.2011  Публікація 
матеріалів 

Нічуговська 
Л.І. 

Україно-польський 
форум «Розвиток 
педагогічних наук в 
Україні і Польщі» 

м. Черкаси 23-25.05.2011   Публікація 
матеріалів 

Гетало В.П. Міжн. семінар 
«Підтримка 
наукоємних та інноваційн
их підприємств, а 
також трансфер 
технологій у бізнес 
в Україні» в рамках 
проекту ЄС Enterprise.  

м. Полтава 29-31.03.2011  
 

Участь у роботі 

Гетало В.П. Міжн. семінар 
«Підтримка 
наукоємних та інноваційн
их підприємств, а 
також трансфер 
технологій у бізнес 
в Україні» в рамках 
проекту ЄС Enterprise.  

м. Кременчук 20-
22.004.2011  

 

Участь у роботі 

Литвинюк 
Л.В. 

ХІІ Міжн. наук.-пр. 
конф. «Освіта і доля 
нації. Школа і дитина у 
сучасних соціокультур-
них контекстах»   

м. Харків 20–21.05.2011 Участь у роботі 
 

Литвинюк 
Л.В. 

Міжн. конф. «Ефективна 
школа: фактори успіху» 
(у рамках року освіти та 
інформаційного 
суспільства)  

м. Київ 4.06.2011  Участь у роботі, 
звіт  

Литвинюк 
Л.В. Бондар 
Т.О. 
Сиротенко 
Г.О. 

ХІ Всеукр. педагогічні 
читання, присвячені 210-
річчю від дня народже-
ння 
М.В.Остроградського 

Полтава 
(ПОІППО)- 
с.Хорішки- 

смт. 
Козельщина 

26-27.09.2011  Участь у роботі 
пленарного і 
секційних засідань 

Бондар Т.О., 
Сиротенко 
Г.О. 

Міжн. конф.  «Бюджет, 
фінансування та 
автономія школи: 
Україна та Центрально-
Східна Європа» 

м.Київ 3-4.02.2011  Участь у роботі  

Кафедра менеджменту освіти 
Водолазська 
Т.В., 

м/н науково-практична 
конференція «Теоретичні та 

Полтавська 
ЗОШ  

14.04.2011 
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Курмишева 
Н.І. 

методичні основи організації 
здоров'язбережувального 
середовища ЗНЗ та ВНЗ» 

І-ІІІ ступенів 
№ 24 

Статті 
 
 

Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н інтернет-конференція  
«Ефективна школа: фактори 
успіху» 

Київ-Полтава 04.06.2011 
 

Участь, включення 
матеріалів у зміст 
лекцій 

Гавриш Р.Л., 
Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н науково-практична 
конференція «Самоосвіта та 
розвиток емоційного 
інтелекту як фактор 
удосконалення педагогічної 
майстерності вчителя» 

Миргородськи
й центр 
естетичного 
виховання 

16.09.2011 
 

Програма 
конференції, 
виступи на 
секційних 
засіданнях 
(лідери секцій) 

Курмишева 
Н.І. 

м/н  науково-практична 
конференція «Управління 
процесом кадрового 
забезпечення інноваційного 
розвитку вищих навчальних 
закладів України» 

Смт. 
Буча,Київської 
області 

27-28.10. 
2011  

 

 
 
Доповідь 

Гавриш Р.Л. м/н підсумкова конференція 
«Лідери освітніх ініціатив» 

Варшава-
Польща 

14-20. 11. 2011 
 

Публікації 

Курмишева 
Н.І., 
Королюк 
С.В. 

м/н методологічний семінар 
«Андрагогіка в системі 
педагогічних наук: 
методологія, теорія, 
практика» 

м. Полтава 15-16 .11. 
2011 

 
Доповіді та тези 

Королюк 
С.В. 

н/м семінар з питань 
викладання та впровадження 
курсів з інклюзивної освіти 

м. 
Днепропетров
ськ 

7-9.12. 
2011 

Розробка спецкурсу, 
виступ 

Королюк 
В.В., 
Гавриш Р.Л., 
Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І., 
Жара Н.М. 

міжобласний семінар 
«Інноваційні підходи до 
проблеми розвитку творчої 
особистості учня в умовах 
сучасного навчального 
закладу» 

1. ПОІППО, 
Полтавська 
гімназія № 17, 

2. Полтавський 
обласний 
ліцей-інтернат 
для 
обдарованих 
дітей із 
сільської 
місцевості 
м. А.С. Макар
енка, 

3. Розсошенська 
гімназія 
Полтавського 
району, 

4. Державна 
спеціалізована 
школа-
інтернат І-ІІІ 
ступенів 
«Колегіум 
мистецтв у 
Опішні» 
Зінківського 
району, 

5. Диканська  
гімназія № 2, 

6-9.12 
2011 

Виступи, програма, 
організація роботи 
семінару 
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6.  С. Великі 
Будища 
Диканського 
району  

Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н науково-практична 
конференція «Теоретичні та 
методичні основи організації 
здоров'язбережувального 
середовища ЗНЗ та ВНЗ» 

Полтавська 
ЗОШ  
І-ІІІ ступенів 
№ 24 

14.04.2011 
 

 
 
Статті 
 
 

Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н інтернет-конференція  
«Ефективна школа: фактори 
успіху» 

Київ-Полтава 04.06.2011 
 

Участь, включення 
матеріалів у зміст 
лекцій 

Гавриш Р.Л., 
Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н науково-практична 
конференція «Самоосвіта та 
розвиток емоційного 
інтелекту як фактор 
удосконалення педагогічної 
майстерності вчителя» 

Миргородськи
й центр 
естетичного 
виховання 

16.09.2011 
 

Програма 
конференції, 
виступи на 
секційних 
засіданнях 
(лідери секцій) 

Курмишева 
Н.І. 

м/н  науково-практична 
конференція «Управління 
процесом кадрового 
забезпечення інноваційного 
розвитку вищих навчальних 
закладів України» 

Смт. 
Буча,Київської 
області 

27-28.10. 
2011  

 

 
 
Доповідь 

Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н науково-практична 
конференція «Теоретичні та 
методичні основи організації 
здоров'язбережувального 
середовища ЗНЗ та ВНЗ» 

Полтавська 
ЗОШ  
І-ІІІ ступенів 
№ 24 

14.04.2011 
 

 
 
Статті 
 
 

Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н інтернет-конференція  
«Ефективна школа: фактори 
успіху» 

Київ-Полтава 04.06.2011 
 

Участь, включення 
матеріалів у зміст 
лекцій 

Гавриш Р.Л., 
Водолазська 
Т.В., 
Курмишева 
Н.І. 

м/н науково-практична 
конференція «Самоосвіта та 
розвиток емоційного 
інтелекту як фактор 
удосконалення педагогічної 
майстерності вчителя» 

Миргородськи
й центр 
естетичного 
виховання 

16.09.2011 
 

Програма 
конференції, 
виступи на 
секційних 
засіданнях 
(лідери секцій) 

Курмишева 
Н.І. 

м/н  науково-практична 
конференція «Управління 
процесом кадрового 
забезпечення інноваційного 
розвитку вищих навчальних 
закладів України» 

Смт. 
Буча,Київської 
області 

27-28.10. 
2011 

 

 
 
Доповідь 

Кафедра методики змісту освіти 
Пашко Л.Ф., 
Ільченко 
В.Р., 
Гуз К.Ж. 

Міжнародна науково-
практична конференція на 
тему: «Біблійна історія та 
християнська етика» 

м.Полтава, 
ПНПУ 

7.02.2011  Доповідь, 
публікація 

Пашко Л.Ф. Міжнародна науково-
практична конференція на 
тему: «Технології 
управління освітніми 
закладами, присвяченої 
пам’яті А.С Макаренка» 

м.Полтава, 
ПНПУ 

11.03.2011  Доповідь, 
публікація 
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Пашко Л.Ф. Регіональний науково-
практичний семінар на тему: 
«Управління проектами: 
проблеми та перспективи 
розвитку» 

м.Полтава,  
ПНПУ 

12.03.2011  Доповідь, 
публікація 

Пашко Л.Ф. Всеукраїнська науково-
методична конференція на 
тему: «Профільне навчання: 
проблеми, перспективи, 
шляхи реалізації» 

м.Черкаси 
Черкаський 
національний 
університет 
ім.Б.Хмельни-

цького 

6-8.04. 2011  Доповідь, 
публікація 

Пашко Л.Ф., 
Ільченко 
В.Р. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Методика викладання 
природничих дисциплін у 
вищій та середній школі», 
ХVІІ Каришинські читання 

м.Полтава, 
ПНПУ 

26-27.05. 
2011 

Доповідь 

Корягіна 
Н.В. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми та 
перспективи навчання 
дисциплін природничо-
математичного циклу»  

м.Суми, 
Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 

22.03. 2011  Доповідь, 
публікація 

Корягіна 
Н.В., 
Пашко Л.Ф., 
Ільченко В.Р., 
Гуз К.Ж., 
Степаненко 
М.І., 
Міщенко І.О.,  
Гелеверя Р.О. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Теоретичні та методичні 
основи організації 
здоров’язбережувального 
навчального середовища 
загальноосвітньої школи та 
ВНЗ» 

м.Полтава, 
ЗОШ №24 

14.04.2011  Доповідь, 
публікація 

Міщенко 
І.О. 

Всеукраїнська наукова 
конференція «1941-й рік на 
Полтавщині: людський 
вимір трагедії та героїзму» 

м.Полтава 28.10.2011  Доповідь, 
публікація 

Міщенко 
І.О. 

Обласний науково-
методичний семінар 
«Емоційний інтелект як засіб 
успішної самореалізації 
вчителя» 

м.Полтава 4.04.2011 Доповідь 

Міщенко 
І.О. 

Обласна наукова 
конференція 
«М.П.Драгоманов – 
видатний український 
вчений і громадський діяч» 

Гадяцька 
ЗОШ №2 

29.10.2011  Доповідь 

Міщенко 
І.О. 

Обласний семінар-
практикум «Інформаційно-
комунікаційні технології 
навчання у викладанні 
правознавства» 

Кременчуцьки
й ліцей №11 

12.10.2011  Доповідь 

Міщенко 
І.О. 

Історико-літературні 
читання «Руська трійця – 
шлях до утвердження 
національної ідеї 
українського народу: від 
минувшини до сьогодення» 

ПОІППО 15.07.2011  Доповідь 



 
213 

 

Міщенко 
І.О. 

Міжрегіональний круглий стіл 
«Пересопницьке Єван-геліє: 
велика подорож у часі» 

ПОІППО 12.10.2011  Тези 

Степаненко 
М.І. 

Всеукраїнська конференція 
“Рецепція України в 
контексті сучасної мови та 
літератури” 

Центр 
культури 
української 
мови імені 

Олеся Гончара 
Національного 
гірничого 

університету 
м. Дніпропетр

овськ 

31.03. -
1.04.2011  

 

Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 

Степаненко 
М.І. 

Всеукраїнська конференція  
“Літературне краєзнавство: 
проблеми, пошуки, 
перспективи” 

м.Полтава, 
ПНПУ 

17-18.05. 
2011  

Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 

Степаненко 
М.І. 

Всеукраїнська конференція 
“Граматичні та семантичні 
аспекти функціонування 
мовних одиниць” 

м.Ніжин, 
Ніжинський 
державний 
університет 
імені Миколи 

Гоголя 

6-7.10.2011  Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 
 

Степаненко 
М.І. 

Міжнародна конференція 
“Лексичні та граматичні 
одиниці: функціонально-
семантичний і 
комунікативно-граматичний 
аспекти” 

м.Київ, 
Національний 
педагогічний 
університет 

імені 
М. П. Драгома

нова 

20.05.2011 Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 
 

Степаненко 
М.І. 

Міжнародна конференція 
“Системний аналіз 
функціонування мовних 
одиниць” 

м.Київ, 
Національний 
педагогічний 
університет 

імені 
М. П. Драгома

нова 

22-23.09.2011  Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 
 

Степаненко 
М.І. 

Міжнародна конференція 
“Мова як світ світів: 
Поетика і граматика 
текстових структур” 

м.Київ, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 

9-10.11.2011 Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 
 

Степаненко 
М.І. 

Міжнародна конференція 
“Українські переклади 
Святого Письма в 
слов’янському контексті” 
(до 450-річчя 
Пересопницького Євангелія) 

м.Рівне, 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

13-14.10.2011  Виступ на 
пленарному 
засіданні 
 
 

Ільченко 
В.Р.,  
Гуз К.Ж. 

Звітна наукова конференція 
«Зміст і технології шкільної 
освіти» 

м. Київ, 
Інститут 
педагогіки 
НАПН 
України 

7.04.2011  Рекомендації 
 

 

Ільченко 
В.Р., 
Гуз К.Ж. 

ХІ Всеукраїнські педагогічні 
читання, присвячені 210-
річчю від дня народження 
М.В. Остроградського 

м. Полтава, 
ПОІППО 

26-27.09.2011  Доповідь, 
публікація 
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«Науково-педагогічна 
спадщина Михайла 
Остроградського і сучасні 
проблеми освіти»  

Коваленко 
О.П. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Літературне краєзнавство: 
проблеми, пошуки, 
перспективи» 

м.Полтава, 
ПНПУ 

18-19.05.2011 Доповідь 

Центр практичної психології і соціальної роботи
Муліка К. 
М. 

Тренінг-семінар 
«Медіаосвіта 
(медіаграмотність)» 

м. Зазам’є,  
Київської 
області 

15-19 серпня Виступ  

Муліка К. 
М. 

Науково-практична 
конференція 
«Організаційно-
функціональні моделі 
діяльності психологічної 
служби системи освіти та 
ПМПК» 

М. Донецьк, 
управління 
освіти і науки 
Донецької 
облдержадмініс
трації 

19-21 жовтня Виступ 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Цехановська 
В.О. 

Всеукраїнський семінар 
методистів англійської 
мови ОІППО 

м.Київ, МОН, 
Британська Рада 

23-23.11.11 Участь у проекті 
Британської Ради  

Коваленко 
О.П 

Всеукраїнський семінар 
«Методичне забезпечення  
процесу 
формуваннясоціокультурн
ої компетентності вчителів 
української мови і 
літератури» 

Вінницька 
область 

27-29  04.11 Участь в 
обговоренні 
проблеми 

Коваленко 
О.П. 

Всеукраїнська нарада 
«Навчально-методичне 
забезпечення вивчення 
української мови і 
літератури в основній і 
старшій школі» 

м.Київ 
МОНМСУ 

20.10.11 Участь в 
обговоренні 
проблеми 

Коваленко 
О.П. 

Всеукраїнська 
конференція «Літературне 
краєзнавство: проблеми, 
пошуки, перспективи» 

м.Полтава, 
ПНПУ 

17-18.05.11 Виступ, публікація 

Чирка В.В. Всеукраїнська нарада 
«Модернізація фахової 
компетентності вчителів 
світової літератури: стан, 
проблеми, перспективи» 

м.Кіровоград 8–10.06.11. Участь в 
обговоренні 
проблеми 

Чирка В.В. Міжрегіональний 
«круглий стіл» 
«Пересопницьке 
Євангеліє: велика подорож 
у часі» 

ПОІППО 12.10.2011  Тези.  
Новини ПОІППО. 

Чирка В.В. Всеукраїнська 
конференція «Літературне 
краєзнавство: проблеми, 
пошуки, перспективи» 

м.Полтава, 
ПНПУ 

17-18.05.11 Виступ. 

Чирка В.В. Міжнародна науково-
практична конференція на 

м.Полтава, 
ПНПУ 

07.02.2011  Виступ. 
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тему: «Біблійна історія та 
християнська етика» 

Чирка В.В.. Обласний науково-
методичний семінар 
«Емоційний інтелект як 
засіб успішної 
самореалізації вчителя» 

м.Полтава 04.04.2011 Доповідь 

Чирка В.В Міжрегіональний круглий 
стіл «Пересопницьке 
Євангеліє: духовно-
культурний контекст» (до 
450-річчя 
Пересопницького 
Євангелія) 

м.Полтава, 
Полтавська 
державна 

аграрна академія 

07.12.2011 Доповідь 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
Калініченко 
І.О. 

Всеукраїнський 
навчально-методичний 
семінар з курсу «Основи 
інклюзивної освіти» 

Інститут 
спеціальної 
педагогіки 
НАПН України 

6.09.2011 Виступ  

Калініченко 
І.О. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту як 
фактор удосконалення 
педагогічної майстерності 
вчителя» 

ПОІППО 16.09.2011  Виступ на 
секційному 
засіданні, стаття 

Калініченко 
І.О. 

Міжнародна конференція-
практикум «Актуальні 
проблеми інклюзивного 
навчання та викладання 
курсів з інклюзивної 
освіти» 

ВФ «Крок за 
кроком», 
Інститут 
спеціальної 
педагогіки 
НАПН України 

26-28 10.2011  Виступ на 
секційному 
засіданні 

Калініченко 
І.О. 

Міжнародна практична 
конференція 
«Напрацювання 
рекомендацій до 
Загальнодержавної 
програми «Національний 
план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права 
інвалідів та розвитку 
системи реабілітації 
інвалідів на 2012-2020 
роки»» 

Полтавський 
обласний 
осередок 
Всеукраїнської 
організації 
інвалідів «Союз 
організацій 
інвалідів 
України» 

26-28.04.2011  Виступ на 
пленарному 
засіданні 

Калініченко 
І.О. 

ХІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
навчання та виховання 
людей з особливими 
потребами» 

Відкритий 
міжнародний 
університет 
розвитку 
людини 
«Україна» 

23-24.11. 2011  Тези 

Калініченко 
І.О. 

Міжнародна підсумкова 
конференція в рамках 
українсько-польського 
проекту «Лідери освітніх 
ініціатив» 

Осередок 
розвитку освіти 
Республіки 
Польща 

15-19.11.2011 Слухач 

Калініченко 
І.О. 

Всеукраїнський науково-
методичний семінар з 
питань впровадження 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 

07-09.12.2011 Слухач 
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інклюзивної освіти спорту України, 
Інститут 
спеціальної 
педагогіки 
НАПН, 
ВФ «Крок за 
кроком» 

Крилевець 
М.П. 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар  на 
тему "Що таке 
продуктивне мислення і як 
його розвивати у 
молодших школярів". 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту України, 
Інститут 
інноваційних 
технологій і 
змісту освіти 

25.03 2011 Виступ на 
секційному 
засіданні 

Крилевець 
М.П. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Теоретичні та методичні 
основи організації 
здоров’язбережувального 
навчального середовища 
загальноосвітньої школи 
та ВНЗ» 

Лабораторія 
інтеграції змісту 
освіти Інституту 
педагогіки АПН 
України 

14.04.2011 Виступ на 
секційному 
засіданні 

Крилевець 
М.П. 

Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
«Управління розвитком 
субєктів навчально-
виховного процесу в 
освітньому просторі: реалії 
та перспективи», 

Інститут 
інноваційних 
технологій і 
змісту освіти 
спільно з 
Педагогічним 
інститутом 
Київського 
університету 
імені Бориса 
Грінченка 

10.06.2011 Слухач 

Крилевець 
М.П. 

Міжнародна науково-
практична конференція  
«Ефективна школа: 
фактори успіху» 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту України, 
Інститут 
інноваційних 
технологій і 
змісту освіти 

4.06.2011 Слухач 

Крилевець 
М.П. 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар для 
методистів з питань 
початкововї освіти  
обласних інститутів 
післядипломної освіти 
«Здоров’я дитини – 
здорове харчування» 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту України, 
Національна 
академія 
педагогічних 
наук України, 
Інститут 
інформаційних 
технологій і 
засобів 
навчання, 
Університет 
менеджменту 
освіти 

13.12.2011 Виступ на 
секційному 
засіданні 
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Тимошенко 
Н.П. 

Всеукраїнський семінар 
«Інклюзивна освіта для 
дітей з особливими 
потребами в Україні»  
 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту України, 
ВФ «Крок за 
кроком» за 
підтримки 
Міжнародного 
фонду 
«Відродження» 
спільно з 
Україно-
Канадським 
проектом 

23.03.2011  Слухач 

Тимошенко 
Н.П. 

Всеукраїнська науково- 
практична конференція у 
м.Запоріжжі на базі 
Хортицького 
національного навчально-
реабілітаційного 
багатопрофільного центру 
«Науково-педагогічні 
засади формування 
соціальних компетенцій 
учнів з особливими 
освітніми потребами як 
невідкладної складової 
навчально-
реабілітаційного процесу». 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту, Інститут 
інноваційних 
технологій та 
змісту освіти, 
Національна 
Асамблея 
інвалідів 
України 

10-11.11. 2011 Слухач 

Пасяда М.І.  Всеукраїнський 
проблемний семінар 
«Обов’язкова дошкільна 
освіта: міф, реальність чи 
об’єктивна необхідність?» 

Міністерство 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту, 
Запорізька 
обласна 
академія 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

06.06.-
10.06.2011 

Слухач 

Відділ природничо-математичних дисциплін 

Буйдіна 
О.О. 

Міжнародна конференція 
«Менделєєвські читання» 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В.Г.Короленка 

26-27.10.2011  Виступ на 
секційному 
засіданні, стаття 

Гарус І.Б. Всеукраїнський семінар 
Міжнародного 
математичного конкурсу 
«Кенгуру» 

м. Яремча 02-08.07.2011 Звіт про 
проведення 
конкурсу 
«Кенгуру», 
навчання 

Козак І.О. Международний круглий 
стіл з питань 
профілактичної освіти і 
захисту прав учнів і 
працівників освіти,  
затронутих ВІЛ-
інфекцією 

м. Київ 10-11.11.2011 Виступ 
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Кучеренко 
О.В. 

Всеукраїнський семінар 
Фізичного конкурсу 
«Левеня» 

м. Яремча 10-15.07 Звіт про 
проведення 
конкурсу 
«Левеня», навчання 

Шкоденко 
Л.А. 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Інноваційні технології в 
шкільній географічній 
освіті» 

м. Донецьк 17-
19.05.2011. 

Інформація 
використовується 
під час проведення 
інструктивно-
методичної наради, 
курсів підвищення 
кваліфікації 
вчителів географії 

Шкоденко 
Л.А. 

VІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Сучасні 
тенденції наукової 
парадигми економіко-
географічної освіти 
України» 

м. Донецьк 08.12.2011. Тези у збірнику 
матеріалів 
конференції 

Козак І.О., 
Шкоденко 
Л.А. 
 

Міжнародна науково-
практичнаконференція 
«Самоосвіта та розвиток 
емоційного інтелекту як 
фактор удосконалення 
педагогічної майстерності 
вчителя» 

Полтавський 
обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти імені М.В. 
Остроградського, 
м. Миргород 

16.09.2011 Виступи на 
секційних 
засіданнях 

Буйдіна 
О.О., Козак 
І.О., 
Шкоденко 
Л.А. 
 

Міжнародна науково-
практичнаконференція 
«Теоретичні та методичні 
основи організації 
здоров’язбережувального 
навчального середовища 
загальноосвітньої школи 
та ВНЗ» 

Полтавський 
обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти імені М.В. 
Остроградського 

14.04.2011 Виступи на 
секційних 
засіданнях 

Буйдіна 
О.О., Гарус 
І.Б., 
Козак І.О., 
Кучеренко 
О.В., 
Шкоденко 
Л.А., 
Шостя С.П. 

XІ Всеукраїнські 
педагогічні читання 
«Науково-педагогічна 
спадщина 
Михайла Остроградськог
о і сучасні проблеми 
освіти» 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В.Г.Короленка, 
Козельщинський 
НВК, 
Хорішківська 
ЗОШ I-III ст.  

26-27.09.2011 Збірка матеріалів XІ 
Всеукраїнських 
педагогічних 
читань, виступи на 
секційних 
засіданнях 

Шостя С.П. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Інформатика і системні 
науки» – 2011»  

Полтавський 
університет 
економіки і 
торгівлі 

17-19.03.2011 Слухач 

Шостя С.П. Всеукраїнський семінар 
«Про впровадження в ЗНЗ 
пілотного проекту 
Національного проекту 
«Відкритий світ» 

Інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 
Київського 
міського 
педагогічного 
університету ім. 
Б.Д.Грінченко 

5-7.12.2011 Слухач, навчання, 
реалізація пілотного 
проекту 
Національного 
проекту «Відкритий 
світ» в області  

Шостя С.П. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 

Київський ліцей 
№ 38 імені 

4.11.2011 Слухач, участь у 
круглому столі 
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«Науково-методичні 
засади та практичні 
аспекти викладання курсу 
"Сходинки до 
інформатики»  

В. Молчанова 

Таблицю підготувала Шарлай Т.В.  
 

7. Облік географії заходів ПОІППО у 2008-2011 рр. (Чупрікова Л.А.) 
 
Райони(міста) області 2008 2009 2010 2011 

 
Всього

Полтава 8 6 6 5 26 
Комсомольськ 2 2 3 3 10 
м. Кременчук 7 5 3 11 26 
м. Лубни - 1 1 2 4 
м.Миргород 2 4 - 3 9 
В.Багачанський - - - - - 
Гадяцький 1 1 - - 2 
Глобинський 2 1 1 - 4 
Гребінківський 2 1 - - 3 
Диканський - 1 - 2 3 
Зіньківський 2 1 - 1 4 
Карлівський 1 1 2 3 7 
Кобеляцький 3 - - - 3 
Козельщинський - 1 1 1 3 
Котелевський - - - 2 2 
Кременчуцький 1 - 1 2 4 
Лохвицький - - - - - 
Лубенський - - - - - 
Машівський - - - 2 2 
Миргородський - - 1 1 2 
Н.Санжарський 1 4 - - 5 
Оржицький - - - 1 1 
Пирятинський 4 1 1 - 6 
Полтавський 1 2 2 6 11 
Решетилівський 2 - - 3 5 
Семенівський - - 1 - 1 
Хорольський - - 1 - 1 
Чорнухинський - - 4 - 4 
Чутівський 1 - - 1 2 
Шишацький - - - 2 2 
ПОІППО 14 10 9 11 44 
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8. 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 
м/н   – міжнародна  
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