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ВСТУП (Кравченко Т.О.) 
 

Особливі результати роботи ПОІППО у 2006 р. 
Післядипломна педагогічна освіта покликана максимально задовольняти професійні, 

соціальні, культурологічні запити педагогів, спонукати їх до постійного самовдосконалення у 
професійному та особистісному аспектах. Над вирішенням цих завдань і працює Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. 

За результатами роботи у 2006 р. інститутом забезпечено підвищення якості фахової 
освіти, професійно-практичної підготовки педагогічних працівників області, покращені 
партнерські зв'язки з освітніми установами області, про що свідчить залучення їх до формування 
змісту та організації підвищення кваліфікації, проведення практики слухачів. 

Із метою забезпечення інноваційного характеру розвитку ПОІППО продовжувалося 
впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів 
навчання, узагальнення та обмін позитивним вітчизняним і зарубіжним досвідом, нарощування та 
модернізація комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, підвищення ефективності їх 
використання в навчальному процесі. 

Удосконалювався механізм професійної орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей, 
зокрема із сільської місцевості, до здобуття освіти у вищих навчальних закладах, забезпечити 
сприяння розвитку здібностей та мотивації в процесі навчання, надання адресної соціальної, 
психологічної та матеріальної допомоги і підтримки. 

У 2006 році продовжувалася робота по створенню сучасної інформаційної бази навчально-
виховного процесу, забезпечення закладу ліцензованими програмними продуктами, створення 
електронних каталогів та забезпечення доступу працівників інституту і слухачів до інформаційної 
бази наукових бібліотек провідних зарубіжних університетів, електронного фонду навчальної 
літератури в мережі Інтернет. 
Проводилась робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень, 
впровадження наукових та науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі 
слухачів у науково-дослідній роботі. 

Здійснено моніторинг якості освіти на основі вивчення навчальних досягнень учнів 
відповідно державних стандартів. Вивчено стан матеріально-технічного забезпечення навчальних 
кабінетів. 

Відповідно до квоти Полтавської області, доведеної Міністерством освіти і науки України, 
проведено незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 
шкіл області, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів. 

Продовжено проведення апробації електронних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

Успішно продовжувалось навчання педагогів області за програмою “Intel ® Навчання для 
майбутнього”. За найактивнішу участь та високопрофесійність в рамках реалізації програми 
професійного розвитку вчителів України компанією «Intel» нагороджено інститут Дипломом та 
подарунком - інтерактивною дошкою. 

У 2006 році освітяни області взяли участь у 9 міжнародній виставці навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні – 2006”, , та 3 Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта України. 
Інноваційні технології навчання”, які організовані Міністерством освіти і науки України, 
Академією педагогічних наук України, виставковою фірмою КАРШЕ і проходили у м. Києві на 
базі Палацу спорту. 

У роботі виставки „Сучасна освіта в Україні – 2006” взяло участь близько 300 
представників навчальних закладів, установ, фірм. Працювали 2 конференц-зали, де своїми 
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доробками ділилися кращі педагогічні працівники України; проводилися презентації навчальних 
закладів та фірм.  

Передові педагогічні технології освітян Полтавщини були представлені у павільйоні 
„Освіта Полтавщини”. У складі Полтавської делегації – працівники Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, педагоги 
Новосанжарського, Хорольського, Решетилівського, Новосанжарського, Зіньківського, 
Карлівського районів, міст Комсомольська, Кременчука, Полтави. 

На виставці „Освіта України. Інноваційні технології навчання” були представлені кращі 
стенди та науково-методична література ПОІППО, Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького, 
Пирятинського, Новосанжарського районних відділів освіти, Комсомольського ЗОШ № 1 та 
Хорольської гімназії.  

Учасники виставки від Полтавської області отримали 9 дипломів виставки-презентації за 
розробку й упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, 2 
почесні іменніц грамоти, почесне звання лауреата конкурсу у номінації „Інновації у навчальному 
процесі” (Хорольська гімназія) та почесне звання лауреата конкурсу у номінації „Інновації у 
розробці сучасних технічних та наочних засобів навчання” (Комсомольська ЗОШ № 1). 

 

2006 рік в історії ПОІППО 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 

Остроградського є правонаступником заснованого у 1939 році на базі Полтавського міського 
методичного кабінету та комбінату перепідготовки вчителів обласного інституту вдосконалення 
вчителів. 1992 року останній реорганізовано у Полтавський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників, який 2000 року перейменовано у Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти (ПОІППО). Роком раніше постановою Кабінету міністрів 
України закладу присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського.  

Установа має типове 4-поверхове приміщення, актову залу на 100 місць, 7 навчальних 
аудиторій на 230 місць, 2 комп’ютерні класи, комп’ютерну лабораторію, ресурсний центр з 
громадянської освіти з доступом до Інтернету, гуртожиток на 200 місць, санаторій-профілакторій 
на 50 місць, транспортні засоби. У 2006 році комп’ютерна база інституту поповнилась на 12 
комп’ютерних пристроїв, 2 ноутбуки, автомобіль ВАЗ 210990, здійснено ремонтні роботи на суму 
651 тис. грн. 

Керівництво інститутом здійснюють ректор та проректори з науково-методичної, 
навчальної, наукової роботи та з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти. 
Штат інституту включає 3-х докторів наук та 4 професорів, 17 кандидатів наук, 67 методистів, 
серед яких 41 – вищої категорії. До навчального процесу залучено кращих фахівців ВНЗ: 
погодинниками працюють 7 докторів, 39 кандидатів наук; 139 учителів-практиків. 

1994 року заклад отримав ліцензію на освітню діяльність, пройшовши атестацію та чергове 
ліцензування на право проводити діяльність у галузі «Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників». У 2004 р. ліцензія була продовжена. 

Структура 
Структура ПОІППО включає 4 кафедри, 10 відділів, центр педагогічних інновацій та 

інформації, обласний центр практичної психології та соціальної роботи, тренінговий центр 
природного розвитку дитини, консультаційно-методичний центр (м.Кременчук), лабораторію 
європейського виховання. Освітню діяльність інституту провадять кафедри педагогічної 
майстерності, філософії освіти та економіки, менеджменту освіти, методики змісту освіти. 

Редакційно-видавничий відділ здійснює підготовку до друку навчально-методичної 
літератури, посібників, журналу „Постметодика”. 
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Бібліотека та читальний зал інституту обслуговують читачів, забезпечуючи освітян педагогічною, 
гуманітарною, економічною та довідковою літературою, підручниками, виданнями ПОІППО. 
Книжковий фонд у 2006 р. склав 24.837 примірників. Серед матеріалів бібліотеки: 

– матеріали передового педагогічного досвіду – 187 прим. 
– матеріали ярмарків педтехнологій – 210 прим. 
– література Британської Ради – 381 прим 
– друковані реферати з предметів, які подаються на різні конкурси – 248 прим. 
Бібліотека передплачує 75 назв періодичних загально-педагогічних і фахових видань України 

за кошти інституту та 18 назв газет видавництва «Шкільний світ» (безкоштовно) Всього 93 назви. 
За 2006 р. отримано всього 479 прим.  
Відвідали бібліотеку 16402 користувача. 
На базі інституту під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, 

професора В.Р. Ільченко працює науково-методичний центр інтеграції змісту освіти АПН 
України, співзасновником якого є інститут, та лабораторія інтеграції змісту шкільної освіти 
Інституту педагогіки АПН України. Лабораторією розроблено дидактичну систему викладання 
предметів природничого циклу «Довкілля» (1-11 клас) та навчально-методичне забезпечення – 25 
навчальних та методичних посібників. 

У 2006 році створені відділи засобів навчання та зовнішнього оцінювання та моніторингу 
якості освіти. 

На базі інституту також діє обласний тренінговий центр природного розвитку дитини, який 
експериментує у ряді дошкільних закладів області здоров’язберігаючі технології та лабораторія 
європейського виховання . 

Курси для вчителів 
Одним із основних напрямів діяльності ПОІППО є організація післядипломної освіти 

педагогічних працівників. Вона здійснюється відповідно до Концептуальних засад розвитку 
післядипломної освіти в Полтавській області. Усього з часу заснування інституту курсову 
перепідготовку в ньому пройшли більше ніж 51 тис. педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації здійснюється за 42 напрямами на курсах тривалістю 144 та 108 год. 
за денною, дистанційною формами навчання, в режимі вільного відвідування, на виїзних курсах та 
постійно діючих семінарах. Продовжує працювати така форма роботи як участь педагогів у 
діяльності спеціальних дослідницьких груп, що прирівнюється до проходження курсів. Щороку на 
базі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для викладачів проводяться курси «Розвиток 
та саморозвиток творчого мислення колективу». Працівники інституту використовують нові форми 
навчання – модульно-тьюторську систему, інноваційні курси, зокрема, організаційно-діяльнісну та 
пролонгаційно-діяльнісну гру та тренінгові заняття. На базі Кременчуцького педучилища створено 
консультативно-методичний центр, де проходять курси близько 600 освітян із 9 прилеглих районів 
області. У 2006 р. інститут продовжив традицію проведення госпдоговірних курсів із проблем 
педагогіки та психології для викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Міжнародне співробітництво 
Значну увагу приділяє інститут міжнародному співробітництву, яке включає спільну з 

закордонними науковими та освітніми закладами роботу щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; проведення та участь у міжнародних конференціях, програмах, наукових 
проектах, педагогічних виставках, здійснення спільних публікацій. 

У 2006 році продовжувалася співпраця з лабораторією»Макаренко-реферат» Марбурзького 
університету (ФРН) в особі керівника – dr.hhil.habil, приват-доцента історії педагогіки Гьотца 
Хілліга, з МФВ, Інститутом Відкритого Суспільства (Нью-Йорк). 
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Триває співпраця з Харківським молодіжним центром із соціальних проблем молоді з 
упровадження нових педагогічних технологій «Дебати» в навчальний процес. 

ПОІППО активно співпрацює з програмами Intel та Mikrosoft, за підтримки Міжнародного 
Альянсу боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні розпочав у Полтавській області проект «Школа проти 
Сніду», триває реалізація освітнього проекту з енергозбереження «Шкільний проект з використання 
ресурсів та енергії «SPARE» (Норвегія). У травні 2006 року делегація освітян Полтавщини взяла 
участь у Міжнародному конкурсі «Учитель року» (Росія, м.Тамбов). Робота з міжнародних зв‘язків 
та заходи з інтеграції у ЄС сприяють ефективності організації післядипломної освіти, є запорукою 
подальшого розвитку інституту як основного методичного центру професійного вдосконалення 
педкадрів. 

Видавнича діяльність 
Важливим фактором у підтримці іміджу інституту на освітньому просторі України є 

видавнича діяльність, участь у роботі міжнародних та республіканських виставках, організація 
обласних виставок передового педагогічного досвіду.  

У 2006 р. видано 7 номерів науково-методичного журналу “Постметодика” №№65 – 71 та10 
тематичних номерів науково-практичного освітньо-популярний журналу „Імідж сучасного 
педагога”, серед яких: “Журналістська молодь Полтавщини”; “Педагогічна царина 
фольклористики”; “Розвиток управлінського потенціалу керівника”; “Орієнтири соціальної 
педагогіки”; “Освітня галузь “Технологія”; „Престиж учителя”, 11 номерів «ПОІППО-Новин», 
зверстано, розтиражовано та виготовлено близько 30 найменувань друкованих видань інституту. 

Для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти Полтавщини 
відділом була розроблена обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького 
педучилища. 

На період 2005 – 2009 років розроблена обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та 
Кременчуцького педагогічного училища, яка була затверджена рішенням вісімнадцятої сесії 
четвертого скликання Полтавської обласної ради 23 березня 2005 року. 

Як результат її реалізації - видано 11 найменувань науково-методичної літератури 
інституту загальним тиражем 9500 примірників, увесь тираж безкоштовно розповсюджений 
серед педагогічної громадськості Полтавської області. З метою популяризації кращого 
педагогічного досвіду видано черговий щорічний анотований каталог “Адреси кращого 
педагогічного досвіду Полтавщини”. Результати роботи інституту систематично висвітлюються на 
сторінках педагогічної преси, науково-методичних видань, в передачах радіо та телебачення. 

Підтримка творчості 
Особлива увага приділяється виявленню та підтримці творчих педагогів та обдарованих 

школярів. У 2006 продовжувалася практика проведення обласних конкурсів “Учитель року”, 
змагань інтелектуальної гри “Дебати”, учнівських олімпіад з базових дисциплін., науково-
практичних конференцій, семінарів-практикумів. Під керівництвом інституту продовжено традицію 
створення нових моделей навчальних закладів. 

Наукова робота 
Колектив ПОІППО у 2006 р. проводив дослідження проблеми „Науково-методичне 

забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в освіті при реалізації переходу 
на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти”. З цього питання 
зроблено працівниками інституту 136 публікацій обсягом 124.9 ум.друк.арк., захищена 1 
кандидатська дисертація, готується 9 кандидатських та 6 докторських дисертаційних досліджень. 
Відповідно цій провідній темі проведено науково-практичних семінарів та конференцій.  
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РОЗДІЛ 1. Післядипломна педагогічна освіта (Кравченко Т.О.) 

1.1. Курси підвищення кваліфікації (Заєць Г.М.) 
Провідним напрямом післядипломної освіти XXI століття стає забезпечення попиту і 

пропозиції на ринку товарів та послуг, досягнення високої якості та рентабельності таких послуг за 
рахунок впровадження результативних технологій навчання. 

Тому структурну перебудову післядипломної освіти ми здійснюємо в напрямі розвитку 
варіативності освітніх програм, цілеспрямованої зорієнтованості на попит не лише держави, а й 
особистості, як представника різних соціальних та професійних груп. 

Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації організовується у відповідності до 
«Концептуальних засад розвитку післядипломної педагогічної освіти в Полтавській області на 2002-
2005 роки», вимог, що висуває перед освітньою галуззю держава на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 

Модернізуються навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 
урахуванням загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України, удосконалюються 
форми організації навчального процесу на курсах, що сприяє підвищенню ефективності та 
результативності навчання слухачів, вживаються заходи щодо своєчасного підвищення фахового і 
кваліфікаційного рівня усіма педагогічних працівниками області та успішного проходження ними 
атестації. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться на тритижневих та 
двотижневих курсах з відривом від роботи (144години та 108 годин відповідно). 

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

І як результат, у 2006 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4776 (103,4 % від 
плану) педпрацівників області. Зокрема, на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти – 3974 педагоги у 157 групах, в тому числі: 5 практичних психологів з проблеми 
„Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки” (окрема робота протягом 2 років в 
спеціальних дослідницьких групах), 45 методистів рай-(міськ-) методкабінетів та викладачів вищих 
навчальних закладів (стажування), 25 учителів фізичної культури області підвищили кваліфікацію з 
методики викладання футболу в школі за сприяння та фінансування Федерації футболу України;; на 
базі Консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 585 педагогів у 17 групах; 
на базі 1 районного методичного кабінету згідно з укладеною угодою, за рахунок місцевих коштів 
підвищили кваліфікацію 25 педпрацівників у 1 групі за 72-годинним навчальним планом. 

Поліпшився якісний склад науково-методичних працівників, сформовано ядро 
професорсько-викладацького складу. Результативність їх роботи підтверджується високим рівнем 
знань та позитивними відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності. 

Навчальний процес забезпечували 28 викладачів та 43 методисти обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, 61 науковець вищих навчальних 
закладів м.Полтави, 111 працівників управлінь і організацій області та 167 вчителів-практиків та 
вихователів дошкільних навчальних закладів м. Полтави.  

 Навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників модернізуються з урахуванням 
загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України. Для підвищення ефективності та 
результативності навчання слухачів удосконалюються форми організації навчального процесу на 
курсах. Практикується проведення проблемних, авторських, тематичних семінарів, “круглих столів” 
та ін. 

Під особливою увагою знаходиться робота інституту щодо забезпечення комп’ютерної 
грамотності працівників освіти, комп’ютеризації навчально-виховного процесу, впровадження 
нових інформаційних технологій. Слухачі мають змогу навчатися у двох комп’ютерних класах, що 
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оснащені новітньою технікою. Заняття проводять досвідчені викладачі як інституту післядипломної 
педагогічної освіти, так і викладачі інших вищих навчальних закладів міста.  

Особлива увага приділяється системі позааудиторної роботи. Слухачам курсів створюються 
всі умови для підвищення їх загальної культури. З цією метою плануються і проводяться тематичні 
консультації, екскурсії в музеї міста, організовуються зустрічі з письменниками, художниками, 
співаками. В інституті працює бібліотека, фонд якої постійно поповнюється методичною, науковою, 
художньою літературою. Після ремонту розширено площу читального залу, що дає змогу вчителям 
працювати у сприятливих умовах. 

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

За результатами постійного вхідного та вихідного діагностування з питань рівня задоволення 
курсами встановлено, що 97% слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 98% - 
змістом, 91 % - режимом роботи, 87 % - слухачів вважають, що на активне впровадження придбаних 
знань, передових сучасних технологій впливає недостатня матеріальна база. 

Одним із недоліків в організації навчального процесу є перевага лекційних форм занять, 
недостатність впровадження активних методів, зокрема інтерактивних форм. 

На 2007 рік подано 4497 (100,4% порівняно з минулим роком) замовлень на курсове 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-інтернатів, 
обласним навчально-методичним центром професійної освіти та вузами I-II рівнів акредитації . 

Планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Полтавському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на 2007 рік передбачено: 159 груп ( 4497 
слухачів), в тому числі, за 108-годинним навчальним планом – 45 груп ( 1264 слухачів), за 72-
годинним навчальним планом – 99 груп (2814 слухачі), за дистанційною формою навчання 8 груп (192 
слухачів), зокрема : на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: 130 
груп (3900 слухачі), в тому числі, за 108-годинним навчальним планом – 44 групи (1304 слухачі), за 72-
годинним навчальним планом – 80 груп (2385 слухачі); на базі консультативно-методичного центру 20 
група (595 слухачів) за 72-годинним навчальним планом; на базі районних методичних кабінетів 7 
груп (227 слухачів) за дистанційною формою навчання 8 груп( 192 слухачі); курси з проблеми 
”Розвиток та саморозвиток творчого мислення колективу” (Зіньківський РМК), ”Розвиток та 
саморозвиток творчого потенціалу педагога” (Комсомольський політехнічний технікум).  

1.2. Результати діяльності спеціальних дослідницьких груп (Михалко Л.О.) 
 

Відповідно до плану роботи інституту на 2006 рік та Положення про роботу спеціальних 
дослідницьких груп Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. 
Остроградського у 2006 році працювало 26 груп. З них 9 - розпочали роботу.  

Не працювала запланована на 2006р. 1 група: «Вивчення та створення сучасних засобів 
навчання» ( керівник - Цоков О. К.) 

У зв’язку із зміною функціональних обов’язків Магдик О. О. роботу СДГ «Роль учителя історії 
у інтерактивному навчанні учнів» не розпочато.  

Припинили роботу на протязі року 2 групи: «Методичне забезпечення предмету «Основи 
захисту Вітчизни» та «Формування позитивного емоційного ставлення до навчальної діяльності у 
учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів» у зв’язку із зміною функціональних обов’язків керівників 
груп Васильєва В. Д. та Жданюк Л. О. 

У роботі спеціальних дослідницьких груп у 2006 році працювало 240 педагогічних 
працівників. Серед них - науковці, вчителі загальноосвітніх шкіл, методисти районних та міських 
методичних кабінетів та спеціалісти відділів освіти області, методисти та працівники кафедр 
ПОІППО, психологи ДНЗ, ЗНЗ. Серед наукових керівників СДГ – працівники кафедр ПОІППО, 
викладачі ПДПУ, зокрема 5 докторів наук, 13 кандидатів наук. Найактивнішими учасниками роботи 
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СДГ є вчителі міст Полтави, Кременчука, Комсомольська, Решетилівського, Карлівського, 
Полтавського районів. Низьку активність проявляють педпрацівники з Диканського, 
Козельщинського, Машівського, Пирятинського, Шишацького, Гребінківського, Котелевського, 
Чорнухинського районів. 

Протягом року проведено 93 засідання. Робота учасників СДГ та їх результати висвітлюються 
на семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У 2006 році 
зараховано роботу в СДГ як курсове підвищення кваліфікації 7 педагогічним працівникам ( 5 
учасників СДГ «Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки в умовах ЗНЗ»; 2 учасники 
СДГ «Енергозбереження та енергозберігаючі технології»). 4 учасники СДГ «Проектування як метод 
пізнання в освітній галузі «Технологія» нагороджені грамотами МОН. 12 учасників спеціальних 
дослідницьких груп нагороджені грамотами УОН (керівники – Коваленко О. П., Козак І. О., Гарус І. 
Б., Калі берда Г. А.)  

За 2006 рік учасниками СДГ видано: 
Чемшит В. Г., Іщенко Л. М. Методично-практичний посібник «Організація проектно-

технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання». Полтава: ПОІППО, 2006-60 с. 
Чемшит В. Г. Організація профільного трудового навчання в ЗНЗ області. Матеріали обласної 

науково-практичної конференції «Проблеми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах області. Шляхи їх вирішення. // Упор. Л. Ф. Пашко, Полтава: ПОІППО, 2006. – 
120 с. 

Чемшит В. Г. Роль спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в 
освітній галузі «Технологія» в підвищенні кваліфікації вчителів трудового навчання Полтавської 
області. // Імідж сучасного педагога.- Полтава: 2006.-№8.- с.15-17. 

Всеполтавський посвіт школи – родини: Навчально-методичний посібник / Автори-
упорядники: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 380 с. 

Менталітет цивілізованої людини початку новоєвропейського суспільства (шекспірівська 
епоха): Зб. статей/ Укладачі Цебрій І. В.,Чирка В. В. ПОІППО, 2006. – 40c.  

Формування художної культури школярів засобами образотворчого мистецтва. Завдання та 
форми реалізації образотворчої діяльності / Упор. Сліпак В. О.,- Полтава: ПОІППО.- 2006. - 20с. 

Кроки до самопізнання: Програма курсу занять з психології. / Автор – упорядник Н. О. 
Лук’яненко. Авторський колектив: В. Ф. Моргун, О. О. Новак, Л. В. Живолуп,В. П. Росомаха, І. І. 
Цеба, С. О. Льовіна, В. М. Черкун, Т. Л. Власко, С. Г. Мухіна.- Полтава: 2006. – 43 с. 

Русский язык. Сборник текстов для формирования коммуникативной и социокультурной 
компетенции учеников // Упор. Гелеверя Р. О., Горбаньова Н. М., Глушко О. О., - Полтава: 
ПОІППО. – 2006. -80с.  

Електронний посібник «Тестові завдання з англійської мови», 2006р. Підготовлено до друку: 
 Навчальний посібник з інформатики «Основи програмування на Паскаль»; 
 Посібник «Програмно-методичне забезпечення державної атестації освітньої діяльності вищого 
навчального закладу I-II рівнів акредитації з напряму: загальноосвітня підготовка»; 

 Стаття в журнал «Імідж»: «Сучасні вимоги щодо організації роботи з родинами в дошкільних 
навчальних закладах»; 

 Збірка: «Співа Полтавщина, і ніколи не стихнуть пісні»; 
 Збірка: «Дебати- 2004, 2005, 2006»; 
 Збірка «Впровадження Конвенції про права дитини»; 
 Посібник для вчителів «Географія релігій»; 
 Посібник для вчителів хімії з диференційованими тестовими завданнями; 
 Розроблені методичні матеріали для практичних психологів, вчителів «Кроки до 
самопізнання»; 
У 2007 році продовжать роботу 18 груп СДГ. 
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1.3. Впровадження дистанційної форми навчання (Зайченко Л.О.) 
 

В сучасних умовах, коли відбувається широке запровадження інформаційних технологій, 
модернізація освіти вимагає від педагогічних працівників переорієнтуватися на самостійне 
знаходження і використання інформації, навчатися впродовж життя, здійснювати особистісно-
зорієнтований підхід до учасників освітнього процесу. 

На ці вимоги сучасного суспільства намагається дати відповідь дистанційне навчання, 
прогресивна педагогічна технологія, одна з форм підвищення кваліфікації, що базується на 
використанні сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації.  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 
здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників у різних формах. Сучасні прогресивні 
педагогічні технології дистанційного навчання запроваджені у навчальний процес відповідно до 
вимог таких нормативних документів як державна програма “Вчитель”, “Програма розвитку 
системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.03.2002 р. №379 та від 23.09.2003 р. №1494, а також Постанова Президії Академії 
педагогічних наук України від 18.12.2003 р. №197. 

Дистанційна форма підвищення кваліфікації – різновид дистанційного навчання, 
організаційно-педагогічна модель, яка забезпечує проведення навчального процесу на відстані на 
основі використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, дає можливість 
значно збільшити тривалість підвищення кваліфікації без відриву слухачів від виконання 
професійних обов’язків, підвищити рівень та якість самостійної роботи педагогів, розвивати 
інформаційну культуру вчителів.  

Накопичений досвід розробки і впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації 
в систему роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти дозволив 
розширити та удосконалити таку форму організації навчання та організувати в 2006 р. підвищення 
кваліфікації в дистанційній формі для таких категорій слухачів: 

– вчителі української мови і літератури; 
– вчителі початкових класів; 
– вихователі дошкільних навчальних закладів ; 
– педагогічні працівники шкіл-інтернатів; 
– вчителі фізкультури; 
– вчителі англійської мови (нефахівці); 
– вчителі географії; 
– керівники гуртків позашкільних закладів. 
Для впровадження дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації в ПОІППО 

було здійснено відповідну організаційно-методичну роботу, а саме розроблено «Положення про 
дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації ПОІППО», яким регламентовано основи 
організації дистанційного підвищення кваліфікації в ПОІППО, умови зарахування на дистанційне 
навчання та планування навчального процесу, форми організації навчання, педагогічного контролю 
та атестації, структуру навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчального процесу. 
Було проведено необхідну підготовчу роботу по організації курсів за дистанційною формою : 
створено Центр дистанційного навчання ; розроблено навчально-тематичні та індивідуальні плани; 
внесено доповнення до анкет вхідного та вихідного діагностування; складено графіки E-mail зв’язку 
тьютора зі слухачами; переведено зміст основних модулів в електронний вигляд (тексти лекцій, 
методичні рекомендації).  

 В січні 2006 р., згідно з Наказом управління освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрстрації від 15.12.2005 р. №686, розпочалась робота курсів дистанційного підвищення 
кваліфікації для таких категорій слухачів: 
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- вчителі української мови ; 
- вихователі дошкільних навчальних закладів; 
- педагогічні працівники шкіл-інтернатів; 
- керівники гуртків позашкільних закладів; 
- вчителі початкових класів. 

В серпні 2006 р. за дистанційною формою працювали групи учителів географії, фізичної 
культури та вчителів англійської мови (нефахівців). 

Під час настановчих занять, згідно навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації за 
дистанційною формою, проводились інструктивно-методичні заняття, консультації за модулями, 
анкетування та тестування слухачів. Кожним слухачем дистанційної форми складено 
індивідуальний план підвищення кваліфікації, в якому зазначено завдання по вивченню соціально-
гуманітарних та фахового модулів, визначено: 

- теми рефератів; 
- фахове завдання; 
- участь у семінарі; 
- теми заходів з педагогічної практики; 
- тему атестаційної роботи. 

Основною технологією дистанційного навчання обрана змішана, яка поєднує елементи 
“кейс-“ та мережевої технології. Кожен слухач отримав тексти лекцій соціо-гуманітарних та 
фахового модулів, методичні рекомендації в електронному вигляді – на дискетах.  

Для організації дистанційного навчання в регіонах створено місцеві опорно-консультативні 
пункти при територіальних методичних кабінетах, які повинні забезпечувати методичний супровід 
та електронний зв’язок між координатором (тьютором) та слухачами. На дистанційному етапі, як і 
передбачено планом, відбувалася керована самостійна робота слухачів з використанням 
комп’ютерних технологій. Слід відмітити, що переважна більшість слухачів вчасно і якісно 
виконували завдання індивідуального плану підвищення кваліфікації, хоча лише 20% відсотків 
слухачів надсилали свої роботи (реферати, фахові завдання) до Центру ДН засобами електронної 
пошти, що пояснюється відсутністю в деяких районах області виходу до Internet. 

Як свідчать дані вхідного та вихідного діагностування, навчання на курсах підвищення 
кваліфікації спонукало більшість слухачів підвищити власну комп’ютерну грамотність: на початку 
дистанційного курсу навички роботи на комп’ютері мали 33% слухачів, а в кінці - 75%. Всього ж в 
2006 р. підвищили свою кваліфікацію за дистанційною формою близько 190 вчителів, більшість 
яких висловили позитивне ставлення до можливості підвищувати кваліфікацію без відриву від 
роботи (65%), методом самостійної роботи за індивідуальним (узгодженим) планом (75%), за 
широкого використання сучасних телекомунікаційних мереж і засобів (E-mail, Internet та ін.) – 75%. 
Для більшості слухачів навчання на курсах підвищення кваліфікації за дистанційною формою 
сприяло використанню комп’ютерних технологій у власній педагогічній діяльності (70%). Разом з 
тим, в роботі курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою в ПОІППО залишаєься ряд 
проблем: 

- відсутні розробки педагогічного контролю на основі ком'ютерного тестування,  
- обмежений набір технологій (моделей) ДН, які використовуються при навчанні; 
- робота методистів не спрямована на розробку пакетів навчальних матеріалів для учителів 

усіх фахів; 
- повільно створюється мережа МОКП при РМК, що значно утруднює зворотній зв'язок 

«слухач- координатор ДН»; 
- залишається низькою комп'ютерна грамотність основної маси слухачів, що значно утруднює 

використання сучасних технологій ДН; 
- потребує удосконалення комп'ютерне забезпечення Центру ДН ПОІППО та його локальна 

мережа. 
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Але, не зважаючи на труднощі, дистанційне навчання продовжує розвиток в ПОІППО. В 
перспективі – створення Web-сторінок дистанційного навчання на сайті ПОІППО, де б слухачі могли 
знайомитись із лекціями викладачів інституту та з усіма матеріалами журналу “Постметодика”.  

В цілому ж, дистанційна форма навчання, запроваджена в ПОІППО, дала змогу слухачам 
здійснити підвищення кваліфікації без відриву від виконання професійних обов’язків, допомогла 
підвищити рівень та якість самостійної роботи, спонукала розвивати власну інформаційну культуру 
на базі застосування у навчанні сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. 

1.4. Обласний методичний тренінгів центр природного розвитку дитини. (Коршунова Т.Л.) 
Діяльність тренінгового Центру протягом 2006 року була зорієнтована на впровадження 

особистісно орієнтованої педагогічної методики, включення в інноваційну діяльність та підвищення 
професійної компетентності педагогів дошкільних закладів області. 

Протягом цього року за графіком було проведено 10 зустрічей зі слухачами курсів підвищення 
кваліфікації працівників дошкільних закладів різних категорій. Загальна кількість слухачів - 223. 
Педагогам показано 20 занять з дітьми за інноваційними методиками. 

Був підготовлений і проведений дводенний спецкурс для вихователів на тему: „Створення 
розвивального середовища особистісно орієнтованої педагогічної системи для дітей дошкільного 
віку”. 

На базі НВК №10 м. Полтави були проведені 3 науково-практичні семінари для керівників 
ДНЗ: 

 „Організація методичної роботи в дошкільних закладах нового типу” (17.01.); 
„Експериментально-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку в системі розвивального 

навчання” (14.06.); 
„Інтеграція змісту освіти як умова формування внутрішнього світу дитини„ (19.10). 
До кожного семінару підготовлені методичні рекомендації та інший матеріал в кількості 5 

робіт за тематичним планом.  
 Працівники ОМТЦ взяли участь в роботі обласних науково-практичних семінарів за темами:  

„Психологічні основи наступності дошкільної та початкової ланки освіти”, м. Миргород. 
„Модернізація просвітницької роботи з батьками”, м. Комсомольськ. 
Психолог Центру взяла участь в засіданнях спеціальної дослідницької групи за темою: 

„Методичне забезпечення психологічного супроводу 6-річок при вступі до школи”.  
Центром проводиться науково-методична робота за темою „Особистісно-орієнтована 

навчально-виховна система розвитку дітей дошкільного віку на основі природовідповідних 
концептуальних вимог”. Підготовлені дві публікації в журнал „ Імідж педагога” та до переведення „ 
Довідника” підготовлене ПІППО. 

 Проводиться практична робота до видання методичного посібника „Формування бачення 
цілісної картини світу у дітей дошкільного віку”. 

В рамках підготовки до видання посібника „Перші кроки до свого Я” психологом проводиться 
апробація практичних матеріалів. 

Проводилось порівняльне психологічне дослідження інтелектуального та особистісного 
розвитку дітей 5-6 річного віку, які навчаються за особистісно орієнтованою педагогічною та 
традиційною системами (психолог Маслова В.А.). Було обстежено 136 дітей. 

Психологом досліджувалась професійна позиція педагогів ( 33 особи ), які працюють за 
особистісно орієнтованою навчальною системою. 

Створений Полтавський осередок Асоціації Монтессорі-вчителів України. 
В рамках роботи осередку Асоціації Монтессорі-вчителів України три працівника Центру 

взяли участь у роботі 5-денного науково-практичного семінару з питань Монтессорі-педагогіки за 
участю педагогів від італійського Монтессорі-товариства. 

Створена група, з якою розпочата робота, направлена на поширення інноваційної методики в 
дошкільних групах навчальних закладів м. Полтави і Полтавського району.  

Був виготовлений стенд, присвячений впровадженню інноваційної системи освіти. За цю 
роботу Центр нагороджений Дипломом міжнародної виставки навчальних закладів України. 
Проводилась за планом методична робота в базовому закладі. 
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РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (Заєць Г.М.) 
Протягом 2006 року методистами інституту здійснювалось методичне забезпечення 

навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації.  
Доопрацьовані тексти існуючих лекцій з урахуванням вимог документів Міністерства 

освіти і науки України. Особлива увага зверталася на висвітлення питань організації 
профільного навчання у загальноосвітніх школах, моніторинг якості навчальних досягнень 
школярів з предметів інваріантної складової діючого навчального плану, економічної освіти, 
громадянського виховання шкільної молоді, на формування в учнів здорового способу життя. 

Протягом 2006 року проведено 11 груп проблемних курсів, з яких 8 - з питань організації 
профільного навчання.  

Методистами розроблені нові теми лекцій, а саме: «Використання інтерактивних методів 
навчання при викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу», «Види і специфіка аналізу 
художнього твору», «Розвивальне навчання математики в розрізі завдань профільного навчання», 
«Принципи навчання та викладання біології у профільних класах»; практичні заняття 
«Комунікативний підхід до викладання іноземних мов», «Аудіювання як вид мовленнєвої 
діяльності на уроках української мови», «Технологія лекційно-практичного навчання з математики 
в профільних класах»; укладено програму спецкурсу «Методика громадянської освіти».  

Для вчителів англійської мови (нефахівців), котрі викладають іноземну мову у 
початкових класах, розроблено навчально-тематичний план та методичні матеріали. 

Методистами відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти у роботі широко 
використовуються досвіди кращих вчителів області з проблеми розвивального навчання, 
особистісно-орієнтованого навчання за програмою „Крок за кроком”. 

У роботі методисти природничо-математичного відділу з метою ознайомлення з 
технологічними процесами виробництв практикують проведення екскурсій на підприємства 
м.Полтави, до обсерваторії, на агробіостанцію Полтавського державного педагогічного 
університету ім.В.Г.Короленка, музей Української медичної стоматологічної академії.  

В роботі зі слухачами курсів використовуються матеріали, напрацьовані методистами 
під час вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень школярів у навчальних 
закладах районів області. 

У 2006 році успішно реалізується програма корпорації Інтел “Навчання для 
майбутнього”. 2673 вчителів базових дисциплін пройшли навчання у режимі тренінгів, 
оволоділи методом проектів, навчилися створювати “Портфоліо” проекту та використовувати 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 

За спільною ініціативою Міністерства освіти і науки та корпорації Microsoft 
„Партнерство в навчанні” проведені 16-годинні навчальні семінари „Методика викладання 
курсу „Основи інформаційно-комунікативних технологій””. Підготовлені 31 керівник 
районних методичних об’єднань вчителів інформатики. 

Розроблено спецкурс підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які проводять 
заняття з фізичної культури (Васильєв В.Д.) 

З метою покращення навчально-методичної роботи в наступному році заплановані 
подальше удосконалення змісту та форм проведення курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, розробка методичних матеріалів для більш ефективного здійснення 
самоосвіти вчителями у між- курсовий період. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВА РОБОТА (Клепко С.Ф.) 

3.1. Загальний аналіз організації і проведення наукової роботи (Клепко С.Ф.) 
Науковий потенціал інституту у 2006 р. набув подальшого розвитку. Зросла кількість 

публікацій здійснених за результатами наукової роботи кафедр, про що свідчать Показники 
результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО по кафедрам та іншим 
підрозділам ПОІППО, наведені у таблиці №1.  

 
Таблиця №1. Показники результативності наукової і науково-методичної роботи 

ПОІППО за 2006 й рік 

№ 
п/п Критерій 

К 
П 
М 

К 
М 
О 

К 
ФІ 
ЕО 

К 
М 
ЗО 

Ц 
Пр 
Пс 

Ц 
Пед 
Ін 

В 
Д 
ПО 

В 
П 
МД 

В 
Г 
Д 

В 
М 
В 

Всього
2006 

1 

Кількість виконаних 
наукових та 
науково-технічних 
проектів ВНЗ та НУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2 

Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

3 

Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

2 5 1 6 1 2 1 0 1 7 

26 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 24 33 7,31 37 3,5 8,2 3,34 0 3 1,75 121,1 

4 
Кількість статей у 
наукових фахових 
журналах 

7 14 4 32 3 6 7 3 3 10 
89 

4а Загальний обсяг 
статей в ум.друк.арк. 2,77 13,85 1.82 29 0,77 2,55 1,5 0,72 0,5 1,1 36,14 

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

45,27 46,85 11,27 60,8 0,77 13,48 1,5 0,72 0,5 1,1 
182,26

4в 
Кількість 
методичних 
рекомендацій 

2 7 1 3 8 2 12 12 4 12 
63 

Кількість наукових 
семінарів і 
конференцій, із них 

5 26 3 1 8 2 0 1 10 14 
70 

5 

Міжнародних 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Участь у виставках, 
із них 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 11 

6 
Міжнародних 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

7 Кількість захищених 
дисертацій: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

 кандидатських 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2. Напрямки наукових досліджень 

3.2.1. Кафедра філософії і економіки освіти (Клепко С.Ф.) 
Працівниками кафедри проводилась науково-дослідна і науково-методична робота з 

затверджених Вченою радою ПОІППО тем, про що свідчить 45 публікацій обсягом 50,14 у.д.а., 
здійснених ними протягом 2006 року: 
• 17 публікацій обсягом 31,05 у.д.а. з тем «Філософія і економіка освіти у європейському 

контексті» та «Інтегративна освіта і поліморфізм знання» (Клепко С.Ф.)  
• 8 публікацій обсягом 11,27 у.д.а. з теми «Науково-методичний супровід процесу впровадження 

інновацій у навчально-виховний процес». З даної проблематики надруковано (Сиротенко Г.О.) 
• 4 публікації обсягом 0,5 у.д.а. з теми «Проблеми розвитку освітньої системи України в контексті 

глобалізацій них процесів» (Гетало В.П.) 
• 1 публікація обсягом 0,125 у.д.а. з теми «Використання інтерактивних методів у організації 

методичної роботи на шкільному, районному та обласному рівнях» (Золотухіна В.М.) 
• 6 публікацій обсягом 3,8 у.д.а. з теми «Проблеми розвитку освітньої системи України в контексті 

глобалізаційних процесів» (Нічуговська Л.І.) 
• 1 публікація обсягом 0,125 у.д.а. з теми «Концептуальні основи реформування філософії освіти в 

Україні (логіко-культорологічний аналіз)» (Шейко С.В.) 
• 8 публікацій обсягом 3,27 у.д.а. з теми Бондар Т.О. 

Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО. 
Підготовлено 6 відзивів на автореферати дисертацій, взято участь доповідачами у 28 конференціях.  

КФІЕО ПОІППО була організатором Всеукраїнського семінару «Економіка освіти і освітня 
діяльність» та виступила співорганізатором двох конференцій: 
• 15-16 лютого 2006 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ» ( Полтавський державний педагогічний 
університет імені В.Г.Короленка) та  

• 12-13 жовтня 2006 р. – ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Антропологізм в освіті: 
джерела, досягнення та перспективи". на базі Мелітопольського державного педагогічного 
університету, за наслідками якої видано спецвипуск «Постметодики» №7 "Антропологізм в 
освіті: джерела, досягнення та перспективи" (20 у.д.а.). 

Предметом дослідження працівників кафедри є європейський культурно-соціальний контекст 
розвитку освіти в Україні; об’єкт дослідження визначається як процес європеїзації національного 
освітнього простору. Сутність процесу дослідження полягає в дослідженні трансформації засад 
сучасної освіти на шляху до формування європейського освітнього простору, проведення 
філософської рефлексії різних аспектів європеїзації освіти в Україні відповідно завдань Болонської 
декларації (1999 р.). Теоретичне осмислення проблем конституювання європейського науково-
освітнього простору, шляхів і перспектив входження в нього національного освітнього простору. 

Основні наукові результати роботи кафедри у 2006 р.: Встановлено перешкоди застосуванню 
нових концепцій освіти – суб’єктний, факторний, курикулярний, адміністративний, економічний та 
соціосистемний бар'єри. Визначені завдання освітньої політики щодо зменшення цих бар'єрів: 
досягнення консенсусу між суб’єктами (акторами) освіти – державою, приватними особами та 
інституціями, споживачами освіти; розробка програми “майбутнього” освіти; транс- і 
міждисциплінарна організація змісту освіти, побудова моделей навчальних програм на основі 
сучасної теорії курикулуму; створення ефективних органів управління якістю освіти; прозоре 
визначення пріоритетів у виділенні ресурсів на функціональні блоки освіти; орієнтація освіти на 
досягнення Україною вищих місць у міжнародних рейтингах людського розвитку, економічної 
свободи, технологічності, глобалізованості; концептуальне управління змінами щодо якості освіти.  
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3.2.2. Кафедра менеджменту освіти (Охріменко І.В.) 
Працюючи над темою «Менеджмент виховного процесу в освітніх закладах національних 

меншин», І.В. Охріменко зібрав матеріали про національно-культурні товариства національних 
меншин в області, пам’ятки матеріальної духовної культури представників національних меншин 
(російської, єврейської, німецької), мережу їх навчальних закладів, здійснив науковий аналіз 
зібраних даних, вивчав тенденції розвитку освіти й культури національних меншин. Ці дані можуть 
бути використані практично органами державної влади та органами освіти для удосконалення 
системи роботи з національними меншинами. 

С.В. Королюк закінчила роботу над дисертаційним дослідженням на тему: «Розвиток 
управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації». Дисертантка має ряд 
публікацій у ВАК – виданнях і продовжує роботу щодо впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у роботу інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Тема Т.М. Дзюби – «Психологічні особливості взаємодії заступника директора школи з 
педагогами в умовах конфлікту» - затверджена Координаційною радою та Лабораторією 
організаційної психології в Інституті психології ім. Г.С. Костюка. підготовлений дисертанткою ІІІ 
розділ дослідження прочитаний і схвалений науковим керівником професором Карамушкою Л.М. 
Оскільки конфліктологічна компетентність є необхідною складовою частиною загальної професійної 
компетентності освітнього менеджера, практична користь цього дослідження також значна. 

3.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Матвієнко П.І.) 
1. Матвієнко П.І.  
Створена творча група для практичного визначення факторів навчальності і мотивації у 

навчальних закладах області. Проводиться систематизація інструментарію оцінювання знань учнів, 
відбір із багаточисельних найбільш доцільних методик (тестів, шкал оцінювання спостережень, 
аналізів тощо). Узагальнено джерельну базу для вивчення понять “научуваність”, “здібності”, 
“мотивація”. Узагальнено досвід визначення результатів дидактичних факторів навчальності та 
мотивації у навчальних закладах області.  

2. Калюжна Ю.І. 
Підібрано засоби здійснення попередньої діагностичної роботи з школярами (анкетування 

для визначення спрямованості та професійних інтересів молоді). Окреслено можливості розкриття 
різних сторін професійної діяльності перед молоддю за системою Є.А.Клімова. Розроблено систему 
тренінгових ігрових занять з профорієнтаційної тематики. Створено рекомендації випускникам шкіл 
щодо вибору майбутньої професії. 

3. Моргун В.Ф. 
Розроблена концептуальна модель структури часу особистості, що має ієрархічну будову: 

принаймні, п’ять рівнів. Найбільш узагальнений – це ноосферний історичний час, одиницею виміру 
якого є епоха, а масштабом – вже життя людини (епоха як зміна поколінь). Другий рівень – це 
емоційне переживання часу, яке змінюється протягом життя людини старості за минулим). Третій 
рівень – має одиницею виміру ті або інші діяльності людини (дитинство – гра, молодість – навчання, 
дорослість – праця тощо). Четвертий рівень вимірюється фазами опанування діяльності (навчання, 
творчість). П’ятий рівень стосується форм діяльності та їх динамічних змін, що визначає 
темперамент людини (моторика, перцепція, мовлення, мислення). Соціальним ефектом врахування 
піраміди часу учня є покращення взаєморозуміння із вчителями, психологічного самопочуття дітей. 

4. Білик Н.І. 
Розроблено програму і проведено семінар-тренінг «Педагогічна майстерність: методика, 

досвід, технології» (2-5 листопада) на базі Кобеляцького НВК. Проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Підвищення педагогічної майстерності – головна ціль післядипломної 
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освіти вчителя» (4-5 жовтня). Видано: навчально-методичних посібників – 3; методичних 
рекомендацій – 2; опубліковано статей – 4. 

5. Новак О.О.  
Проведено вивчення теоретичного обґрунтування дидактичних систем, що спрямовані на 

розвиток особистості суб’єкта навчання (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, С.Л.Рубінштейн, 
О.К.Дусавицький т. ін.). Створений та проходить експериментальну перевірку спецкурс для слухачів 
курсів ПК різного фаху, спрямований на розвиток їх суб’єктної позиції, у т.ч. – пошукової 
активності. Створено інформаційний електронний банк даних щодо організації та впровадження 
ефективних програм, направлених на формування здорового способу життя учнів.  

6. Цина В.І. 
Здійснено порівняльний та контент-аналіз навчальних планів державних шкіл Англії, 

США, Японії, Німеччини, Швеції. Виявлено механізми організації самостійної та аудиторної 
роботи учнів, запропоновано моделі організації самоосвіти учнів та студентів. 

3.2.4. Кафедра методики і змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
1. Малаканова Л.В. Впровадження особистісно орієнтованої технології у навчально-

виховний процес.  
2. Коваленко О.П. Формування мовних компетенній у процесів викладання рідної мови та 

літератури. 
3. Вовк Я.Г. Вивчення українсько-західно-європейських зв’язків у курсі літературної освіти. 
4. Чирка В.В. Роль художньої літератури в гармонізації психічному захисті особистості. 
5. Романець Л.А. Формування професійних компетенцій вчителів географії в системі 

післядипломної освіти.  
6. Ільченко В.Р. Ефективність теоретичних та методичних основ, формування цілісності 

знані, про природу учнів середньої школи 
7. Гуз К.Ж. Зміст інтегративних курсів для старшої школи з природознавства. 
8. Пашко Л.Ф. Формування професійних компетентностей в системі післядипломної освіти. 
9. Яворський Е.Б. Логіко-математичні ознаки саморозвитку дидактичних систем.  
10. Лисенко А.В. Літературне краєзнавство в системі шкільної освіти. 
11. Чирка В.В. Роль літератури (слова) в гармонізації і психологічному захисті особистості. 

3.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи (Василенко К.М.) 
Згідно плану роботи спеціальної дослідницької групи “Методичне забезпечення 

психологічного супроводу дітей 6-річного віку при вступі до школи” розпочато апробацію 
регіональної моделі соціально-психологічного супроводу дітей при переході від дошкільної до 
початкової ланки навчання (психодіагностичний, корекційно-розвивальний, превентивний 
аспект. Наступність у роботі психолога ДНЗ та ЗНЗ щодо зазначеної тематики). 

Розроблено та апробовано технологію психологічного супроводу допрофільної підготовки. 
Видано Програму курсу занять з психології «Кроки до самопізнання» Автор-упоряднипк 
Н.О.Лук’яненко. Авторський колектитв: В.Ф.Моргун, О.О. Новак, Л.В.Живолуп, В.П.Росомака, І.І. 
Цеба, С.О.Львіна, В.М.Черкун, Т.Л.Власко, С.Г.Мухіна. – Полтава: 2006.-56 с. 

Проведено 9 обласних науково-практичних семінарів для різних категорій 
співробітників психологічної служби. Проведено 1 науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Психотерапія. Психологія. Медицина. Освіта. Можливості співпраці». 
Видано довідник: Соціальний педагог загальнонавчального закладу: перші кроки 
(довідниково-методичний посмібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. ПОІППО, 2006 – 80 с. 

Проведено вивчення та аналіз організаційно-методичного забезпечення діяльності 
районних(міських) психологічних служб.  
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Згідно плану роботи спеціальної дослідницької групи “Методичне забезпечення 
психологічного супроводу дітей 6-річного віку при вступі до школи” розпочато апробацію 
регіональної моделі соціально-психологічного супроводу дітей при переході від дошкільної до 
початкової ланки навчання. 

Вивчено досвід роботи Кременчуцького міського центру практичної психології 
соціальної роботи. На його базі проведено обласний семінар для керівників психологічних 
служб. Вивчено кращий досвід роботи психологічної служби міста Комсомольськ.  

3.2.6. Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти (Гуз К.Ж) 
Досліджувана тема в 2005-2007 р.р.: “Науково-методичне забезпечення інтегрованого 

навчання природознавства в загальноосвітній школі” № 0105U000287. 
Кількість виконавців на початку року — 8, серед них 2 сумісники. У кінці року — 8, серед них 

2 сумісники. 
Науковий керівник: Ільченко Віра Романівна, д.п.н., професор, дійсний член АПН України. 
Основні результати, досягнуті в ході проведення дослідження.  
Вперше у вітчизняній практиці розроблено теоретичні основи науково-методичного 

забезпечення інтегрованого навчання природознавства у загальноосвітній школі, його наступності 
в початковій, основній та старшій школах; обґрунтовані теоретичні засади формування змісту 
цілісної природничо-наукової освіти для загальноосвітньої школи, розроблено методичні основи 
викладання предметів освітніх галузей “Людина і світ”, “Природознавство”. Система науково-
методичного та програмного забезпечення інтегрованого навчання базується на неперервному 
процесі формування цілісності знань про природу, а скрізним стрижнем якого є система загальних 
закономірностей природи, ядро природничо-наукових знань.  

Досліджено, що для галузевого підходу у формуванні знань про природу необхідна система 
інтегрованих природознавчих курсів, елементами якої є інтегрований соціоприродничий курс у 
початковій школі “Я і Україна”, інтегрований курс “Природознавство”, який вивчається на 
початку всіх предметів природничого циклу в основній школі та інтегровані природознавчі курси 
у профільній школі; системотвірним фактором названих курсів є загальні закономірності природи 
(збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності), система 
часткових законів, які вивчаються в предметах природничого циклу (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, Л.М. 
Рибалко). 

Обґрунтовано:  
- зміст і структура інтегрованих курсів “Природознавство” (10-12 кл.), «Людина і природа» (10-12 
кл.), їх узагальнюючий, екологічний характер (Гуз К. Ж., Ільченко В. Р., Коваленко В. С., 
Мащенко О. М., Рибалко Л.М.); 
- психологічні основи інтегрованого навчання природознавства, пов’язані з формуванням образу 
світу, образу природи, фундаментом яких є найбільш загальні закономірності природи (Н.А. 
Ковчин).  

Розкрито: 
- особливості методики формування природничо-наукової картини світу, образу світу і у зв’язку з 
цими поняттями формування основних понять курсу в методичному посібнику «Методика 
вивчення курсу «Я і Україна. Довкілля»; створення навчального середовища поза межами 
шкільного приміщення (Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В.); педагогічні умови реалізації 
наступності у формуванні природничо-наукової картини світу, цілісних знань про природу, образу 
природи в 5-6 класах; методику формування природничих понять як основи цілісності знань при 
вивченні окремих предметів (фізики, хімії, біології, географії, астрономії) (Ільченко В.Р., 
Коваленко В.С., Мащенко О.М., Рибалко Л.М.); 
- систему методів навчання і форм занять, специфічних для інтегрованих природознавчих курсів 
початкової (Гуз К. Ж., Ільченко О. Г.) та основної шкіл (В.Р. Ільченко, О.М. Мащенко, Л.М. 
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Рибалко); особлива увага приділена методу моделювання як найменш розробленому у методиці 
початкового навчання (Водолазська Т. В.);  
- структуру уроку, що відповідає вимозі неперервного формування природничо-наукової картини 
світу, моделювання учнем свого образу природи.  

Доведено: 
- методичний аспект цілісності знань про природу втілюється в навчальний процес завдяки 
неперервному формуванню, починаючи з початкової школи, природничо-наукової картини світу 
як системи знань, що ґрунтується на основі загальних закономірностей природи, особистісно 
значимої системи знань — образу природи (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко); 
- інтегровані курси профільної школи мають продовжувати методичні ідеї, започатковані в 
інтегрованих природознавчих курсах початкової та основної школи (моделювання цілісностей 
знань, образу природи; вивчення реальних об’єктів у довкіллі; узагальнення та систематизація 
знань навколо ядра природничо-наукових знань). Структура програм курсів має враховувати той 
факт, що в деяких школах відсутні вчителі, які б викладали весь курс в 10-12 класах, його розділи 
зможуть викладати вчителі природничих дисциплін.  
- на основі аналізу стандарту освітньої галузі «Природознавство», програм природничого циклу (7-
11 кл.) доведено, що зміст програм інтегрованого курсу з природознавства для 10-12 класів, який 
включає зміст стандарту освітньої галузі «Природознавство» об’єднує його навколо спільних для 
предметів природничого циклу понять про мікро-, макро-, мегасвіт, системи загальнонаукових та 
загально природничих понять, що лежать в основі природничо-наукової картини світу, 
природничо-наукового світорозуміння учня, його образу природи. 
- методична система викладання змісту освітньої галузі як цілісності опирається на методику 
навчання учнів цілісного сприйняття знань про природу, розкритого в методичних посібниках для 
вчителів початкової школи «Методика вивчення курсу “Я і Україна. Довкілля» в 1-4 кл.”, 
«Методика вивчення курсу «Природознавство. Довкілля» у 5-6 класах”, у програмах 
«Природознавство» (10-12 класи), «Людина і природа» (12 клас) для профільної школи (всі 
співробітники лабораторії). 

Розроблено: 
- структуру і зміст методичних посібників для вчителів початкових класів та вчителів 
природознавства 5-6 класів та втілено їх в тексті посібників. 
Підтверджено в процесі апробації на курсах слухачів післядипломної освіти, експериментальної 
перевірки учителями ефективності попередніх варіантів методичного посібника для вчителів 
початкової школи (Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Ільченко О.Г.), методичного посібника для 
вчителів 5-6 класів (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Коваленко В.С., Рибалко Л.М.), 
ефективність методичних ідей, структури і змісту методичних посібників, програм 
«Природознавство» (10-12 кл.), «Людина і природа» (12 кл.) (Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Коваленко 
В.С., Рибалко Л. М.).  

Результати дослідження відображені в: 
- монографії “Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про 

природу” (К.Ж. Гуз);  
- методичному посібнику для вчителів “Методика вивчення курсу “Природознавство” 

(“Довкілля”) у 5-6 класах” (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Рибалко Л.М., Коваленко 
В.С.); 

- методичному посібнику “Методика викладання курсу “Я і Україна. Довкілля” в 1 і 2 
класах” (Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Ільченко О.Г.);  

- програмах інтегрованих курсів для старшої школи “Природознавство” (10-12 кл.), 
“Людина і природа” (12 клас) (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Коваленко В.С., Мащенко О.М., Рибалко 
Л.М.);  
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- підручниках “Природознавство” (українською та російською мовами) для 6 класу 
(Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М.) та “Загальна географія” для 6 класу (Булава Л.М., 
Мащенко О.М., Ільченко В.Р.);  

- навчальному посібнику для учнів 6 класу “Природознавство. Зошит та щоденник 
дослідження” (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М.);  

- статтях співробітників.  
 
Основні результати дослідження відображені в публікаціях: 

1. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про 
природу. — Полтава: Довкілля-К. 2004. — 472 с. 

2. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. Природознавство: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / Полтава: Довкілля - К, 2006. – 12,9. 

3. Ильченко В.Р., Гуз К.Ж., Рыбалко Л.Н. Природоведение: Учебник для 6 кл. общеобраз. 
учебн. завед. / Полтава: Довкилля-К, 2006. — 12,9.  

4. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Булава, О.М. Мащенко, В.Р. Ільченко. — Полтава: Довкілля-К, 
2006. — 18,06. 

5. Методика викладання курсу “Природознавство. Довкілля” в 5-6 класах. Посібник для 
вчителів. Ч. І / Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Коваленко В.С., Мащенко О.М., Водолазська 
Т.В., Рибалко Л.М. — Полтава: Довкілля-К. — 2006. — 8,37 . 

6. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. Природознавство. Зошит та щоденник досліджень: 
Навч. посібн. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 5,20. 

7. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В., Магдик О.О. Викладання курсу 
“Я і Україна. Довкілля” в 1 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 4,8. 

8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Викладання курсу “Я і Україна. Довкілля” в 2 
класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К. — 2006. — 3,2 

9. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Методичні рекомендації для вчителя щодо вивчення 
“Довкілля” в 1-4 класах // Початкова школа. — № 11. — 2006. — 1,0. 

10.  Ільченко В.Р. Тільки освічені вільні // Освіта. — № 18. — 1,0. 
11.  Рибалко Л.М. Дидактична модель забезпечення наступності у формуванні цілісних знань 

про живу природу в учнів 5-7 класів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
“Проблеми якості природничої педагогічної освіти” // За ред. М.В. Гриньової. — Полтава: 2006. — 
0,25. 

12. Ковчин Н.А. Соціальна компетентність як складова особистісно-орієнтованої освіти // 
Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 1. — 0,25. 

13. Ковчин Н.А. Психологічні закономірності інтегрованого навчання з природознавства // 
Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 8-9. — 0,3. 

14. Гуз К.Ж. Теоретичні засади створення системи підручників з освітньої галузі 
“Природознавство” // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції 
Інституту педагогіки АПН України 3-4 квітня 2006 р. — Ч.1. — К.: Пед. думка, 2006. — 0,2 

15. Ільченко В. До концепції формування змісту природознавчих курсів у профільній школі // 
Завуч. — № 16. — червень 2006. — 0,5. 

16. Гуз К. Системотвірні чинники формування змісту природознавчих курсів профільної 
школи // Завуч. — № 16. — червень 2006. — 0,5 

17. Ільченко В., Гуз К., Коваленко В. Концептуальні основи формування інтегрованих 
природознавчих курсів у старшій школі // Імідж сучасного педагога. — 2006. — 1,0 

18. Мащенко О.М. Технологія формування цілісних знань про географічні об’єкти // 
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Впровадження сучасних технологій 
навчання у шкільній, вищій, післядипломній освіті”. — Полтава: ПОІППО, 2006. — 0,25 
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19. Мащенко О.М. Концептуальні засади шкільної географічної освіти у складі освітньої 
галузі “Природознавство” // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Впровадження сучасних технологій навчання у шкільній, вищій, післядипломній освіті”. — 
Полтава: ПОІППО, 2006. — 0,25 

20. Мащенко О.М., Булава Л.М. Програма навчального курсу “Фізична географія материків і 
океанів” 7 кл. (після вивчення інтегрованого курсу “Довкілля”) // Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної конференції Впровадження сучасних технологій навчання у шкільній, вищій, 
післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — 0,25 

21. Ільченко В., Гуз К. Про цілісність природничо-наукової освіти // // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми якості природничої педагогічної 
освіти” // За ред. М.В. Гриньової. — Полтава: 2006. — 0,3.  

3.2.7. Дисертаційні дослідження (Клепко С.Ф.) 
1. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання.  
2. Матвієнко П.І. Роль управлінських рішень у комплексній оцінці дидактичного 

процесу сучасної школи. 
3. Моргун В.Ф. Багатовимірна концепція особистості: теорія, ,діагностика та 

застосування. 
4. Охріменко І.В. Виховна робота в школах національних меншин. 
5. Шейко С.В.Концепція реконструкції філософії освіти в Україні  

3.3. Бібліотека ПОІППО в контексті наукової роботи (Александрова Л.А.) 
Бібліотека обслуговує 27 науковців, яким видано за 2006 рік 113 примірників наукової 

та навчальної літератури. 
 Для них створена система бібліотечно-інформаційного забезпечення. 
До їх послуг 93 назви періодичних педагогічних видань, журнал «Науковий світ», Бюлетень 
ВАК. 
 Користувачі бібліотеки оперативно забезпечуються інформацією бібліографічного характеру. 
 Бібліотекою підготовлено 8 рекомендаційних списків літератури : 
 - Наступність у дії ( 12 назв); 
 - Економіка освіти ( 35 назв); 
 - Розвивальне навчання ( 24 назви); 
 - Обдаровані діти (64 назви); 
 - Метод проектів ( 72 назви); 
 - Дистанційна освіта в дидактичній концепції (31 назва); 
 - Принцип модульності в освіті ( 18 назв). 
 В 2006 році бібліотекою ПОІППО отримано 15 прим. наукової літератури. 
 В квітні 2006 року бібліотека отримала комп`ютер і має доступ до мережі Internet. 
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3.4. Участь працівників ПОІППО у роботі конференцій і семінарів  
Назва конференції, семінару Місце проведення Дата 

проведення 
Участь ПОІППО 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар зав. каб. 
(методистів) трудового навчання 
ОІППО «Особливості роботи за 
новою програмою з трудового 
навчання у 6-7 класах» 

Чернігів. 
ОІППО 

15-17 листопада 
2006 р. 

Практичний тренінг СДГ 
«Проектування як метод 
пізнання в освітній галузі 
«Технологія» (7 клас, не 
поділяється на групи 
хлопців і дівчат). Учасники 
СДГ – Дзюба Р.Д., Бірук 
В.П., Крупиць кий С.І., 
керівник Чемшит В.Г.  

Всеукраїнський семінар – тренінг 
на тему:"Підготовка тренерів до 
роботи з дітьми та молоддю групи 
ризику" 

М. Біла Церква, 
КОІПОПК 

26 – 27 червня 
2006 р. 

Тимошенко Н.П.,  

Українсько – Канадський альянс 
Впровадження жестової мови в 
навчанні глухих дітей" 

м.Полтава, Полтавська 
загальноосвітня школа 
для глухих дітей. 

6 червня  
2006 р. 

Тимошенко Н.П. 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар "апробація та 
моніторингові дослідження як 
складові процесу підвищення 
якості навчальної літератури для 
початкової школи" 

 м.Київ, Інститут 
інноваційних 
технологій і змісту 
освіти  

15 листопада 
2006 р.  

 
 Крилевець М.П. 

"Цілісний підхід до розвитку 
навчання і виховання дітей 
раннього віку" 

м. Запоріжжя 5-10 червня 
2006 р.  

Сімон О.П. 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Адаптивне 
управління як засіб реалізації 
стратегічних цілей закладу освіти» 

м. Севастополь 15-17 вересня  
2006 р. 

Охріменко І.В., Королюк 
С.В. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція „Інноваційний 
розвиток управлінського 
потенціалу керівника ЗНЗ” 

м. Кременчук 28-29 березня  
2006 р. 

члени кафедри КМО 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Психологічні основи 
ефективної діяльності організації в 
умовах соціально-економічних 
змін»  

м. Київ, Інститут 
психології 
ім. Г.С. Костюка 

16-17 листопада 
 2006 р. 

Дзюба Т.М. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Педагогічні та 
соціально-психологічні аспекти 
виховання у контексті сучасного 
європейського виміру» 

м. Полтава, ПДПУ 4-6 жовтня 
2006 р. 

Королюк С.В. 

Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція 

ЦІППО  Королюк С.В. 
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Навчальний семінар викладачів 
системи післядипломної освіти 
«Залучення додаткових ресурсів до 
діяльності навчального закладу» (за 
проектом «Розповсюдження та 
впровадження американського 
досвіду залучення додаткових 
ресурсів до загальноосвітніх шкіл» 
за підтримки Посольства США в 
Україні) 

м. Київ, ЦІППО 28-30 серпня  
2006 р. 

Охріменко І.В., 
Королюк С.В. 

Міжнародна науково-технічна 
конференція «Гарантоспроможні 
системи, сервіси та технології» 

Полтавський 
військовий інститут 

зв’язку  

25-28 квітня 
2006 р. 

участь 
Кирилюк М.В 

Навчально-практичний семінар 
методистів інформатики ОІППО 

Київ 
ІТ Академія Microsoft

23.05.-26.05. 
2006 р. 

участь 
Кирилюк М.В 

Навчально-практичний семінар 
методистів інформатики ОІППО 

Київ 
ІТ Академія Microsoft

Лютий  
2006 р. 

участь 
Кирилюк М.В 

Всеукраїнська конференція з теми: 
"Інноваційне середовище як фактор 
розвитку особистості"  

м.Дніпропетровськ 16-18 жовтня  Сиротенко Г.О. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Становлення якісного 
освітнього середовища як об'єкт 
педагогічного дослідження".  

М. Херсон  9-10 листопада Сиротенко Г.О. 

Інтернет-конференція: "Науково-
методичне забезпечення експертизи 
освітніх інновацій в регіонах" 

ЦІППО Листопад Сиротенко Г.О. 

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Сучасна 
сім’я. Освіта. Медицина. 
Психологія. Психотерапія. 
Можливості співпраці.» 

Українська медична 
стоматологічна 
академія 
ПОІППО 

22-24.09.2006 ОЦППСО 

Всеукраїнська науково-
практична конференція „Психолого-
педагогічні проблеми формування 
професіоналізму викладача вищої 
школи в умовах європейського 
виміру»  

м. Полтава, ПДПУ 15-16 лютого Клепко С.Ф. 
 

Інноваційні технології в 
професійній підготовці вчителя 
трудового навчання: проблеми 
теорії і практики 

м. Полтава, ПДПУ 2006 р. Клепко С.Ф. 

ІV міжнародна наукова 
конференція “Розвиток демократії 
та демократична освіта в Україні»  

м. Ялта 28 - 30 вересня Клепко С.Ф. 

Всеукраїнська конференція 
“Шкільний підручник - 2006”. 

м. Харків 14 – 15 квітня Клепко С.Ф. 

XIV Харківські міжнародні 
Сковородинівські читання 
“Філософські стратегії xxi 
століття”  

м. Харків 29-30 вересня Клепко С.Ф. 
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 ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
"Антропологізм в освіті: джерела, 
досягнення та перспективи".  

м. Мелітополь 12-13 жовтня Клепко С.Ф. 

Міжнародний конгрес 
«Українська освіта у світовому 
просторі»  

м. Київ 19-21 жовтня Клепко С.Ф. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Філософія освіти 
школи гуманістичної орієнтації”  

м. Дніпропетровськ 21 листопада Клепко С.Ф. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція „Соціально-
економічні проблеми розвитку в 
умовах трансформаційного 
суспільства”  

м. Полтава 2006р. Гетало В. П. 

ІІ Міжнародні Тавричні читання 
„Анахарсіс” 

м. Сімферополь 13-17 вересня Бондар Т.О. 

Міжнародна конференція 
«Філософія, культура, гуманізм: 
історія і сучасність» 

м. Оренбург  9 -10 жовтня Бондар Т.О. 
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РОЗДІЛ 4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (Золотухіна В.М.) 

4.1. Загальна характеристика (Золотухіна В.М. ) 
Науково-методична робота інституту здійснюється відповідно Статуту та Положенню про 

республіканський, обласні та міські інститути післядипломної педагогічної освіти та має на меті 
проведення цілеспрямованої діяльності в організації і координації заходів щодо вивчення і 
впровадження наукових досліджень, передових педагогічних технологій у навчально-виховний 
процес для підвищення майстерності педагогічних кадрів. Висока інформаційна насиченість змісту 
науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті і завданням дає змогу звернути увагу 
педагогів та керівників шкіл на засвоєння основних концепцій перебудови й оновлення діяльності 
навчальних закладів, а також на знання, що забезпечують їх реалізацію, єдність методологічної, 
загальнокультурної, психолого-педагогічної підготовки кадрів.  

Організація науково-методичної роботи інституту здійснюється відповідно річному плану 
роботи, плану-графіку основних заходів ПОІППО на місяць, відповідно кількісному та якісному 
складу педагогічних кадрів, визначених цілей, запланованих фінансів. Кожного року інститутом 
проводиться 10-12 науково-практичних та педагогічних конференцій, 50-60 всеукраїнських та 
обласних науково-практичних семінарів. Цими формами роботи охоплено понад 3,5 тис. педагогів 
.Протягом 7 років діють спеціально-дослідницькі групи, що працюють над проблемою. Результатом 
їх роботи є видання методичного посібника. В 2006 році у 28 СДГ працювало 305 педагогів першої 
та вищої категорії, яким за 2 роки участі в СДГ видано посвідчення про підвищення кваліфікації. 
Індивідуальна форма науково-методичної роботи відображена в проведенні викладачами кафедр та 
методистами консультативної роботи як на базі інституту, так під час виїздів в райони і міста, в 
навчальні заклади. В середньому такою формою роботи охоплено понад 500 педагогів. В області 
робота з молодими педагогами делегована районним методичним кабінетам. Разом з тим, творчі 
молоді вчителі працюють в СДГ, виступають на конференціях з повідомленнями, проводять відкриті 
уроки тощо. У 2006 році продовжила роботу СДГ «Науково-методичне забезпечення становлення 
молодого учителя» (17 чол.). 

Широко в області використовується така форма науково-методичної роботи, як вивчення, 
узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду. Кожного року до 30 педагогів та 
навчальних закладів охоплені цією діяльністю, відвідується до 400 уроків, біля 100 виховних 
заходів. 

Беручі до уваги значимість регіонального компоненту науково-методичної роботи, 5 заходів 
на рік проводить консультативно-методичний центр на базі Кременчуцького педагогічного училища 
ім. А.С.Макаренка. 

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

Оптимізація науково-методичної роботи в інституті передбачає використання інтерактивних 
форм, комунікативних засобів, інформаційно-комп’ютерних технологій .Два останніх роки кафедра 
менеджменту освіти проводить семінари-практикуми «Вплив стилю керівництва на мікроклімат у 
колективах». Відпрацьована технологія проведення цих заходів сприяє налагодженню співпраці 
методичних служб обласного та районного рівнів. Основною темою науково-методичної роботи 
кафедри філософії та економіки освіти є запровадження сучасних технологій економічної освіти в 
початковій та старшій школі, пропаганда європейських виховних систем, вироблення і 
впровадження національних та регіональних шляхів модернізації освіти.  
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Кафедра педагогічної майстерності здійснює науково-методичну діяльність виходячи з 
потреб, ініціативи, творчої активності педагогів області. Це робота над виданням «Педагогічні 
технології. Досвід, перспективи.», проведення курсів-організаційно-діяльнісна гра «Розвиток та 
саморозвиток творчого мислення колективу», семінарів-практикумів з проблеми «Краєзнавча робота 
в навчально-виховному процесі» тощо. 

Кафедра методики змісту освіти здійснює науково-методичне забезпечення питань 
наступності початкової та основної школи, профілізації старшої школи. 

Аналіз підсумків проведеної в 2006 році науково-методичної роботи інститутом дає 
можливість зробити висновок: оптимізація цієї діяльності полягає у використанні усіх функцій 
(планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, 
коригуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна, інтегративна) у вирішенні теоретичних і 
практичних питань, таких, як тенденції, принципи, зміст та інші фундаментальні положення, без 
яких не може реалізовуватись педагогічне управління системою науково-методичної роботи. 

4.2. Науково-методична робота кафедр 
 
Кафедра методики змісту освіти 
1. Підготовлені та видані матеріали конференції „Компетентнісно орієнтована освіта в умовах 

сьогодення” (січень-лютий, Пашко Л.Ф.). 
2. Випущений науково-методичний посібник „Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-

річної школи” (лютий, Пашко Л.Ф.). 
3. Систематизовані матеріали „12-бальний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів” 

(березень, Коваленко О.П.). 
4. Підготовлений збірник олімпіадних завдань з української мови та літератури (червень, 

Степаненко М.І., Коваленко О.П.). 
5. Підготовлена розробка уроків з української літератури для 5 класу „Відкриваємо нові імена” 

(методичний посібник, травень, Коваленко О.П.). 
6. Підготовлений до друку модульний посібник „Науково-методичні основи змісту сучасної 

освіти” (лекційні матеріали, грудень, викладачі кафедри). 
7. Написані методичні рекомендації „Формування комунікативної компетенції на уроках 

суспільно-гуманітарних дисциплін (методичні матеріали, січень, Коваленко О.П.). 
8. Підготовлена стаття „Орієнтовані графи в аналізі систем” (лютий, Яворський Е.Б.). 
9. Підготовлені до друку статті: „Критерії оцінювання професійного становлення вчителя”, 

„Інтерактивні технології при вивченні хімії” (вересень, Малаканова Л.В.). 
10. Виданий методичний посібник „Методика Викладання „Довкілля” в1-4 класах (протягом року, 

Ільченко В.Р.). 
11. Видана книга „Історія Полтавщини в 3-х томах. Том 3, розділ з 1920 по 1930 рр. (липень, 

Єрмак О.П.). 
12. Виданий розділ колективної монографії „Полтавщина в період радянської модернізації краю 

1929-1939 рр.”  
13. Видана монографія „Граматична концепція Арнольда Грищенка” (вересень, Степаненко М.І.). 
14. Підготовлена стаття „Вивчення українсько-західно-Європейських літературних зв’язків ХІХ-

ХХ ст. в шкільному курсі” (грудень, Вовк Я.Г.). 
15. Випущені науково-методичні посібники „Викладання курсу природознавства. „Довкілля” у 5-6 

класах (для 12-річної школи) (протягом року, Гуз К.Ж.). 
16. Проведений семінар „Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в системі 

шкільної освіти” (травень 2006 року.). 
17. Проведена конференція „Методичні проблеми впровадження профільного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах” (листопад 2006 року). 
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Кафедра менеджменту освіти 

Робота кафедри менеджменту освіти була спрямована на дослідження теми: 
«Модернізація управлінської діяльності керівника ЗНЗ». 

Працівниками кафедри підготовлено й опубліковано 12 наукових статей загальним 
обсягом 13,15 умовних друкованих аркушів. Також підготовлено 5 навчально-методичних 
посібників загальним обсягом 33 умовних друкованих аркушів, а саме: 

1. Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. Освіта Полтавщини: 
Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 100 с. (6,1 д.а.). 

2. Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 8 / Ред. 
І.В. Охріменко. – Полтава: 2006. – 64 с. (3,7 д.а.). 

3. Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-громадської моделі управління 
школою. Освіта Полтавщини: Часопис № 9 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава, 2006. – 88 
с. (5,4 д.а.). 

4. Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної 
школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Л.В. / Укл. 
Т.М. Дзюба. – Полтава: АСМІ, 2006. – 92 с. (5,4 д.а.). 

5. Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового педагогічного досвіду. Полтава: 
ПОІППО. 2006. – 208 с. (12,4 д.а.). 
Членами кафедри менеджменту освіти організовано і проведено: 

 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток 
управлінського потенціалу керівника ЗНЗ» (28-29 березня 2006 р.) 

 Обласний семінар для керівників шкіл «Державно-громадське управління у сфері 
освіти» (1 листопада 2006 р.) 

 Виїзні постійно діючі семінари на базі Карлівського, Диканського, 
Козельщинського, Решетилівського, Машівського, Котелевського, 
Великобагачанського, Хорольського, Миргородського районів та м. Миргорода. 

 Організовано філіал кафедри менеджменту освіти на базі ліцею № 4 м. Кременчука, 
де відповідно плану роботи здійснювалася така робота: презентація ліцею; круглий 
стіл «Проблеми організації роботи з молодими вчителями», консультування щодо 
експериментально-дослідної роботи «Управління інноваційною діяльністю в умовах 
сучасного навчального закладу». 

 Створено СДГ «Нові підходи у забезпеченні науково-методичної допомоги молодим 
педагогам області» (Охріменко І.В.). 

 Організовано і проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Заступник 
директора з виховної роботи – 2006» (Пашко М.С.). 

 Організовано та проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої школи (Пашко М.С.). 

 Організовано та проведено зліт-презентацію молодіжних козацьких організацій 
(спільно з Полтавським кошем Українського козацтва ім. М. Міхновського та 
відділом виховної роботи Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського) (Пашко 
М.С.). 

Працівники кафедри взяли участь у 11 науково-практичних конференціях та семінарах, 
де виступили з доповідями: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Адаптивне управління як засіб реалізації 
стратегічних цілей закладу освіти» (15-17 вересня 2006 року, м. Севастополь, ЦІППО), 
Охріменко І.В., Королюк С.В. 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція „Інноваційний розвиток управлінського 
потенціалу керівника ЗНЗ” (28-29 березня 2006 року, м. Кременчук (кафедра менеджменту 
освіти)), члени кафедри.  
3. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Психологічні основи ефективної 
діяльності організації в умовах соціально-економічних змін» (16-17. листопада 2006 р. 
м. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка), Дзюба Т.М. 
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні та соціально-психологічні 
аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру» (4-6 жовтня 2006 року, м. 
Полтава, ПДПУ), Королюк С.В. 
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення педагогічної майстерності – 
головна ціль післядипломної освіти вчителя» (4-5 жовтня 2006 року, м. Полтава, ПОІППО), 
Королюк С.В. 
6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, Королюк С.В. 
7. Навчальний семінар викладачів системи післядипломної освіти «Залучення додаткових 
ресурсів до діяльності навчального закладу» (за проектом «Розповсюдження та 
впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх 
шкіл» за підтримки Посольства США в Україні) (28-30 серпня 2006 року, м. Київ, ЦІППО), 
Охріменко І.В., Королюк С.В. 
8. Участь у святкуванні 10-річчя видавництва «Шкільний світ» (6 жовтня 2006 року, м. 
Київ), Королюк С.В. 
9. Участь у семінарі-тренінзі «Управлінські студії: методика, технології, перспективи» (20-
21 жовтня 2006 року м. Полтава, ПОІППО), Королюк С.В. 
10. Участь у майстер-класі «Менеджмент і лідерство в шкільній освіті» (Громовий В.В., 
консультант з удосконалення навчального процесу Директорату Програм розвитку освіти 
МОН України), (28 жовтня 2006 р. м. Полтава, ПОІППО), Королюк С.В. 
11. В обласному семінарі для керівників шкіл «Державно-громадське управління у сфері 
освіти» (1листопада 2006 р. ПОІППО), члени кафедри. 

 
Кафедра педагогічної майстерності 

1. Участь у проведенні 27 семінарів та конференцій, круглих столів обласного та районного 
(міського), шкільного рівнів.  

2. Видано 10 посібників (Матвієнко П.І. – 7; Білик Н.І. – 3; Моргун В.Ф. – 3; Цина В.І. – 2; 
Калюжна Ю.І. – 2, Новак О.О. – 2) доповідей на всеукраїнських та обласних науково-практичних 
конференціях. Усі вони надруковані у матеріалах конференцій.  

4. Організовано і проведено: 
• Обласний науково-практичний семінар “Організаційне та методичне забезпечення 

комплексної оцінки дидактичного процесу” (23 травня). 
• Круглий стіл “Проблеми та перспективи впровадження комплексної оцінки дидактичного 

процесу” Ведучий – П.І. Матвієнко. 
• Обласну науково-практичну конференцію “Мистецтво і життя. Мистецтво життя” (30 

травня). 
• Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Підвищення педагогічної майстерності 

– головна ціль післядипломної освіти вчителя” (4-5 жовтня). 
• Педагогічне рандеву з переможцями всеукраїнських та обласних конкурсів “Учитель 

року”. 
• Панорама методичних і творчих ідей педагогів-майстрів Полтавщини (природничо-

математичних дисциплін, гуманітарних дисциплін). 
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Проведено курси-ОДГ на базі Решетилівської початкової школи, підготовлено педколектив 
до відкриття спеціалізованої школи розвитку дитини (червень). 

Співробітники кафедри брали участь у роботі експертної комісії з питань психологічної 
експертизи програм та методичних посібників: 

 Програма “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів 
Пирятинського ліцею” (2001-2006 рр.). 

 Програма “Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу” 
в Пирятинському ліцеї, 2006-2012 рр. 

 Програма «Формування цілісної, інтелектуально-розвиненої особистості, відповідно до 
соціального запиту суспільства» Зіньківської спеціалізованої школи №2. На основі вивчення теорії 
розвивального навчання визначено соціально-психологічні параметри оцінки експериментальної 
діяльності, психодіагностичний блок для учнів 5-го класу, що дозволятиме відстежувати 
результативність експериментальної діяльності. Проведено контрольний зріз у 5-х (контрольному і 
експериментальному) класах школи. 

 Програма профілактики ризикованої поведінки молоді (автор – «Духовно-просвітницький 
центр-Полтава»). 

5. Здійснюється наукове керівництво спеціальною дослідницькою групою: 
• Матвієнко П.І. – з проблем громадянського виховання. Проведено два семінари.  
• Білик Н.І. – „Школа-родина” (2 засідання). 
6. Наукове керівництво школами: 
• Матвієнко П.І. – Калениківська спеціалізована школа Решетилівського району; 
• Білик Н.І. – ліцей №4 м. Кременчука – робота над проблемою „Саморозвиток, 

самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах 12-річного навчання в 
ліцеї” (підготовлено 2 семінари, готується до видання збірник уроків); 

• Білик Н.І. – Хорольська гімназія-родина – робота над проблемою „Ціннісні засади 
української родини в умовах особистісно зорієнтованої освіти” (підготовлено 2 педради, 
проведено спільно з відділом методики виховання обласний семінар, підготовлено компакт-диск 
„Презентація гімназії”. 

7. Спільно з обласним центром практичної психології і соціальної роботи проведена низка 
організаційних заходів із узагальнення, перевірки та поширення кращого 
психодіагностичного інструментарію з питань психолого-педагогічного супроводу 
допрофільної підготовки та профільного навчання. 

8. Проведено виїзні курси підвищення кваліфікації на базі Кобеляцького навчально-
виховного комплексу. 

9.  Проведено ІІІ обласний зліт підлітків-інструкторів Програми “Сприяння просвітницькій 
роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, 9-10.11.2006 р. 

10. Протягом року надавалась методична допомога 35 освітнім закладам області. 
 

Кафедра філософії і економіки освіти  

Одним з основних завдань кафедри є вироблення системи рішень для працівників інституту і 
системи освіти області щодо фундаментальних напрямів удосконалення якості освіти. У цьому 
напрямку у 2006 році було зроблено наступне. 

Науково-дослідна і науково-методична робота працівників кафедри має прагматичну 
спрямованість на потреби розвитку шкільної системи освіти. Науково-методичні посібники, 
підготовлені та видані працівниками кафедри у 2006 р. (Сиротенко Г.О. – «Інновації як основа змін 
освітньої практики», «Інноваційний потенціал освіти Полтавщини», «Інноваційна діяльність 
педагога: від теорії до успіху»; Клепко С.Ф. – «Філософія освіти в європейському контексті») 
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забезпечують методологічне і методичне підґрунтя інноваційної трансформації освітньої практики в 
області. 

Наукові статті, тези доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах членів кафедри 
присвячені мало розробленим проблемам інноваційної діяльності, управління нововведеннями в 
освітньому закладі, проблемам інтеграції вищої освіти України в загальноєвропейський простір. 

З метою більш повно надати освітянській громаді уявлення про здобутки кафедри видано 
інформаційну брошуру про діяльність кафедри «Кафедра філософії і економіки освіти: історія, 
статус-кво, перспективи» (П.: ПОІППО, 2006. – 30с.), в якій відображено різноманітні результати 
роботи її співробітників. З цією ж метою завершено основну роботу (доповнення, правки) з 
підготовки до друку „Анотованого каталогу друкованих праць викладачів кафедри філософії і 
економіки освіти (2000-2006 роки). На допомогу вчителю працівниками кафедри підготовлено два 
інформаційних стенди про діяльність кафедри «Інформація для слухачів» та «Інноваційні вектори» 
(дизайнер Дружиніна А.В.). 

У 2006 році кафедра активно забезпечувала науково-методичну підтримку виконання плану 
заходів Державних програм інформування громадськості з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки. Відповідно до цих програм протягом року 
здійснювалось інформування УОН ОДА та департаменту міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції з приводу реалізації ПОІППО «Плану заходів ПОІППО щодо виконання у 
2006 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки». Крім цього КФіЕО є учасником реалізації 
проекту „Інформування територіальних громад щодо ЄС та європейської інтеграції: приклад 
м. Полтави”, який здійснюється Інститутом регіональних та євроінтеграційних досліджень 
„ЄвроРегіо Україна” (м.Київ) та Центром соціальних досліджень (м.Полтава) за підтримки 
Польсько-Американсько-Української ініціативи про Співпрацю. У цьому напрямку до друку 
готується інформаційна брошура «ПОІППО в русі до ЄС». У рамках дослідження теми «Філософія і 
економіка освіти у європейському контексті» видано посібник „Філософія освіти в європейському 
контексті” (Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. – П.: ПОІППО, 2006. – 300с.), 
призначений для ознайомлення учителів з питаннями Болонського процесу.  

Основним завданням для кафедри ФіЕО у 2006 році було вироблення бачення вирішення 
економічних проблем в освіті. Для виконання цього завдання 8 грудня 2006 року кафедрою було 
проведено Всеукраїнський семінар «Економіка освіти і освітня діяльність». У семінарі взяли 
участь фахівці з проблем економіки освіти, які представляли широкий спектр установ та навчальних 
закладів: Секретаріат Президента України, Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти АПН України, Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, ЗНЗ № 13 м. Полтава, 
Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С.Макаренка, видавництво «Шкільний світ», 
Хорольського ліцей, Пирятинський відділ освіти, відділ освіти Полтавського району, ліцей №11 
м. Кременчук, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», ЗНЗ №1 м. 
Комсомольськ, фінансовий ліцей Подільського району м. Києва (всього 37 осіб.). Мета семінару – 
дослідження сучасних концепцій економіки освіти, її досягнень як наукової дисципліни; пошук 
підходів до визначення економічних вимірів освіти в сучасному суспільстві. За результатами 
проведення семінару було вироблено рекомендації практикам і розроблювачам освітньої політики 
щодо узгодження освітньої діяльності з економічною дійсністю, а також надруковано збірник 
матеріалів „Економіка освіти і освітня діяльність” (Полтава: ПОІППО, 2006. – 68 с.).  

Працівники кафедри взяли участь у роботі 28 обласних, всеукраїнських та 
міжнародних конференцій, круглих столів та семінарів. 
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У наступному 2007 р. кафедра зосередиться над продовженням таких методичних розробок 
для учителів області: 

1. Опис педагогічної технології „Школа, яка керує знаннями” у посібнику до книги 
«Філософія освіти та інформаційні технології». 

2. Видання брошури «ПОІППО в русі до ЄС». 
3. Проведення семінарів з питань євроінтеграції, навчального книговидання та концепції 

школи майбутнього. 
4. Аналіз проблем навчального книговидання. 
5. Удосконалення змісту шкільної освіти. 

4.3. Проведення науково-практичних конференцій (Клепко С.Ф.) 
  2006 
1. ВГД  

(Коваленко О.П.) 
 

ОНПК „Державність української мови і досвід країн світу з 
мовної політики” 

21 січня Коваленко О.П.
2. ВПМД і НІТ  

(Гарус І.Б.) 
 X Всеукраїнські читання „М.В.Остроградський: методики 
викладання в сучасній школі” 

Жовтень
3. ВМВ  

(Настенко Н.В.) 
 
 

ОНПК „Реалізація обласної програми системи виховання 
учнівської молоді засобами впровадження психолого-
педагогічного проектування” 

23 листопада
4. ЦПП і КПМ  

(Василенко К.М.) 
ВНПК „Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. 
Психотерапія. Можливості співпраці” 

22–24 вересня, Василенко К.М., Новак О.О.
5. ЦІЗО  

(Ільченко В.Р.) 
ВНПК "Теоретичні та методичні основи формування 
цілісності знань учнів загальноосвітньої школи" 

Квітень
6. КПМ  

(Матвієнко П.І.) 
ВНПК "Підвищення педагогічної майстерності – головна ціль 
післядипломної освіти вчителя" 

Жовтень
7. КМО  

(Охріменко І.В.) 
ВНПК «Інноваційний розвиток управлінського потенціалу 
керівника закладу середньої освіти» 

 Березень
8. КМЗО  

(Пашко Л.Ф.)  
НПК „Літературна Полтавщина”. 

Травень 
Регіональна науково-практична конференція „Іван Франко і 
літературний процес ХІХ – поч.. ХХ ст.” 

20 червня

4.4. Координація експериментальної діяльності в області (Гладка Т.І.) 
Координація експериментальної діяльності в області здійснюється у відповідності до 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України від 
7.11.2000 р. № 522), Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 
(наказ МОН України від 20.02.2002 р. № 114) та наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 19.05.05 № 282 «Про стан та завдання інноваційної та експериментальної 
діяльності в області». Центром педагогічних інновацій та інформації проводиться щорічний аналіз 
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інформації з навчальних закладів про перебіг педагогічних експериментів; звіти наукових 
керівників та керівників навчальних закладів заслуховуються на засіданнях вченої ради ПОІППО; 
експертними комісіями розглядаються заявки на проведення експериментів та напрацьовані під 
час проведення експериментальної роботи відповідні експериментальні матеріали. За 
результатами експериментальної роботи проводяться конференції та семінари.  

Станом на 1 грудня 2006 року в області проводяться 6 експериментів: 3 – всеукраїнського 
рівня та 3 – регіонального. У цілому в педагогічні експерименти залучено 5 загальноосвітніх 
навчальних закладів та 4 дошкільних, в яких працюють 216 педагогів та навчаються 2929 дітей. 

На даний час на експертизі в ПОІППО перебувають три програми педагогічних 
експериментів: 
1) «Формування загальнокультурних компетентностей учнів основної і середньої школи у процесі 
викладання інтегрованих курсів «Мистецтво в 5-8 класах» та «Художня культура в 9-11 класах»; 
2) «Здоров’язберігаючі технології як умова формування культури здоров’я учнів 
загальноосвітнього навчального закладу»; 
3) «Виховання екологічних ціннісних орієнтацій у процесі вивчення загальної географії». 

Експериментальна діяльність здійснюється у навчальних закладах м.м. Полтави, 
Кременчука, Миргорода, Пирятинського, Зіньківського районів. Подані заявки на здійснення 
експериментальної діяльності з Комсомольської гімназії ім. В.О. Нижниченка, ЗОШ № 12 
м. Кременчука, Засульської гімназії Лубенського району. 

Ведеться організаційна робота щодо проведення експериментів у Великобагачанському, 
Гадяцькому, Гребінківському, Козельщинському, Кобеляцькому районах.  

Під час проведення експерименту всеукраїнського рівня «Соціальна адаптація та інтеграція 
в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах» за 2005-2006 навчальний рік НВК № 45, НВК № 26 «Перші 
кроки», ЗОШ № 34 м. Полтави вивчено динаміку розвитку кожної дитини та визначено показники 
навчальних досягнень дітей в умовах інтегрованого навчання; розроблено основні напрямки 
програми для дітей із загальним недорозвитком мови ІІ-ІІІ рівня 5-6 р; створені мовленнєві 
тренажери (лексичний, фонетичний, «Будова слова»); розроблені корекційно-розвиваючі ігри та 
вправи для розвитку зору, мислення, уваги, пам’яті. 

У зв’язку з відсутністю фінансування зазнав певного гальмування експеримент 
всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості 
учнів», що проводиться у гімназії ім. Т.Г.Шевченка м. Миргорода. Після організованої ПОІППО 
зустрічі наукового керівника, адміністрації школи, представників відділу освіти Миргородської 
міської ради була укладена угода між навчальним закладом та науковим керівником про подальшу 
роботу та проведено коригування програми експерименту. 

Стан експериментальної діяльності відображений у наказі управління освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації від 19.05.06 № 329 «Про стан експериментальної діяльності в 
загальноосвітніх навчальних закладах мм. Полтави, Миргорода, Зіньківського, Карлівського та 
Решетилівського районів».  

У процесі проведення експериментальної діяльності регіонального рівня за темою 
«Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів 
Полтавської області» здійснено коригування експериментальної програми у відповідності до 
специфіки роботи навчального закладу; створено навчально-ігрове середовище; розроблено 
діагностику визначення рівня розвитку творчих здібностей особистості. 

Окрема увага ПОІППО протягом року зверталась на здійснення експериментальної 
діяльності у спеціалізованій школі №2 м. Зінькова «Формування цілісної інтелектуально 
розвиненої особистості відповідно до соціального запиту суспільства». Були проведені два 
засідання експертної комісії щодо результатів експериментальної роботи школи за 2005-2006 н.р. 
та плану експериментальної діяльності на 2006-2007 н.р. Експертною комісією було встановлено, 
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що в цілому експериментальна робота на даному (організаційно-прогнозуючому) етапі 
здійснюється відповідно до Програми експерименту та плану експериментальної роботи за 2005-
2006 н.р. Творчою групою вчителів розроблені моделі «Вчителя-дослідника», «Соціальна модель 
учня», авторські програми: «Я і світ» для учнів 1-4 класів, «Основи життєтворчості»; вивчені 
програми для 5-6-х класів з математики та української мови; створена картка спостереження та 
аналізу уроку за системою розвивального навчання, проведено низка психодіагностичних 
досліджень. Але в той же час у звіті вказано, що в зв’язку з відсутністю психодіагностичного 
інструментарію не повністю виконаний план роботи психологічної служби, не проведена курсова 
підготовка вчителів для роботи за системою розвивального навчання. Харківським національним 
університетом ім. В.Н.Каразіна, який здійснює наукове керівництво експериментальною 
діяльністю, школу не забезпечено навчально-методичною літературою. Комісією також помічені 
відхилення від плану експериментальної роботи. Зокрема, не розроблено систему діагностики 
особистісно-професійної індивідуальності педагога, його майстерності, не всі заплановані 
підпрограми курсів за вибором наявні («Світ починається з мене», «Пізнай себе і допоможи собі 
сам», «Навчальний процес», «Науки», «Творче дозвілля», «Педмайстерність», «Психологія»). 
Програми оформлені не у відповідності до чинних вимог. Немає пояснення щодо їх впровадження. 
Програми з української мови та математики не затверджені. Авторські програми не 
прорецензовані, не визначена кількість годин тощо.У звіті не висвітлено, як здійснювалось 
психолого-педагогічне проектування розвитку учнів та які закономірності переходу від 
інформаційно-репродуктивної системи навчання й виховання до цілісної (інтелектуально ємнісної, 
багатовимірної, інтегративної). Комісія рекомендувала: 

1.Погодити з науковим керівником навчальні програми та експериментальний навчальний 
план для 5 експериментального класу; 

2.Передбачити викладання навчальних предметів у експериментальному 5 класі учителями, 
які пройшли відповідну курсову підготовку та тих, хто є членом творчої групи; 

3.Здійснити курсову підготовку вчителів за інноваційними технологіями розвивального 
навчання. 

4. Фінансово підтримати експериментальну діяльність. 
Лист з висновками експертної комісії та відповідними рекомендаціями надісланий начальнику 
відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації (вих. від 12.07.06 № 680). 

У 2006 році завершились експерименти в Карлівській гімназії ім.Ніни Герасименко 
«Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів» та «Психолого-педагогічне 
проектування соціального розвитку особистості учнів Пирятинського ліцею».  

У результаті експериментальної роботи в Карлівській гімназії ім.Ніни Герасименко 
розроблено гнучке освітнє середовище, адаптоване до потреб розвитку особистості, в якому 
дитині не нав'язуються шляхи становлення, а створюються якомога більше умов для реалізації її 
можливостей, саморозвитку; учителями підготовлені авторські програми спецкурсів; створено 
циклограму роботи з обдарованими дітьми; впроваджено систему психолого-педагогічних 
досліджень розвитку особистості учня. 

Презентація результатів експериментальної роботи педагогічного колективу Карлівської 
гімназії ім. Ніни Герасименко щодо забезпечення рівних можливостей у виборі учнями освітніх 
маршрутів відбулася під час проведення обласного семінару директорів інноваційних навчальних 
закладів «Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і практика навчального закладу». 

За результатами експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку 
особистості учнів Пирятинського ліцею» проведена підсумкова конференція. Оформлені 
навчальним закладом звіти експериментальної роботи передані для отримання відгуку на кафедру 
психології ЦІППО.  
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У 2006 році в області розпочато два експерименти «Управління інноваційною діяльністю в 
умовах сучасного навчального закладу» (ліцей  
№ 4 м.Кременчука) та «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного 
процесу» (Пирятинський ліцей).  

Експеримент всеукраїнського рівня «Управління інноваційною діяльністю в умовах 
сучасного навчального закладу» має на меті створення такої системи управління інноваційною 
діяльністю в умовах сучасного навчального закладу, яка зможе максимально забезпечити розвиток 
інноваційної діяльності. 

Враховуючи успішний перебіг експерименту «Психолого-педагогічне проектування 
соціального розвитку особистості учнів» в Пирятинському ліцеї, наявність в закладі сприятливої 
творчої атмосфери, кваліфікованих педкадрів, сучасної комп’ютерної техніки, постійної підтримки 
районного відділу освіти, та з метою дотримання наступності на підставі висновку експертної 
комісії виданий наказ управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 5.05.06 № 
297 «Про проведення експериментальної діяльності регіонального рівня «Проектування 
особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу» у Пирятинському ліцеї». 
Програма експерименту розширює поле експериментальної роботи, доповнюючи до розгляду 
процес навчання. Експеримент розрахований на 2006-2011 рр. і передбачає на засадах особистісно 
зорієнтованого підходу створити єдину систему навчально-виховного процесу, спрямовану на 
соціалізацію учнів, підвищення їх розумових здібностей із урахуванням потенційних можливостей 
кожного індивіда, утвердження його як особистості.  

На виконання п.2.7.4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522, та з метою 
забезпечення контролю за ходом експериментальної діяльності в області у цьому році на вченій 
раді ПОІППО слухалися питання «Про хід експериментальної діяльності «Формування цілісної, 
інтелектуально розвиненої особистості відповідно до соціального запиту суспільства» 
педагогічним колективом спеціалізованої школи № 2 м. Зінькова» (протокол вченої ради від 27.04. 
06 № 2) та «Про здійснення експериментальної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 
області (грудень). 

З метою активізації експериментальної діяльності в області ПОІППО проводився обласний 
семінар для директорів шкіл «Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і практика 
навчального закладу»; продовжує діяти творча група директорів шкіл щодо розробки інноваційних 
проектів. 

Протягом року ПОІППО надавалась методична допомога з питань організації та 
проведення експериментальної діяльності Комсомольській гімназії ім.В.О.Нижниченка, ЗОШ № 4 
м. Комсомольська, ліцеям №4, № 11, ЗОШ № 12 м. Кременчука, Ялосовецькій школі 
Хорольського району Новогалещинській ЗОШ Козельщинського р-ну та ін. Методичні 
рекомендації щодо здійснення інноваційної діяльності були надруковані у журналі 
«Постметодика» (Гладка Т.І. Експериментальний шлях до інноваційної освіти // Постметодика. – 
2006. – № 2(66). – С. 9 – 17 ). 

Але, не дивлячись на проведення відповідного комплексу заходів ПОІППО, 
експериментальна діяльність в області просувається занадто повільно. Основними причинами 
цього є відсутність відповідного фінансування експериментів, неготовність переважної більшості 
педагогів до впровадження інновацій, недостатня робота районних(міських) відділів (управлінь) 
освіти щодо залучення навчальних закладів до проведення педагогічних експериментів. 
Вирішення зазначених проблем дозволить активізувати експериментальну діяльність в області. 
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4.5. Апробація нових підручників та електронних засобів навчання (Сиротенко Г.О., 
Кирилюк М.В.) 

Апробація електронних засобів навчального та загального призначення 
для загальноосвітніх навчальних закладів в 2005-2006 навчальному році 

 
У 2005-2006 навчальному році, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.03.06. № 213 «Про проведення апробації електронних засобів навчального та 
загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів області» у 37 навчальних 
закладах області (у тому числі ПОІППО) розпочалася апробація 20 електронних засобів 
навчального призначення, а саме: 
№ 
п/п Назва ЕЗНП 

1. ППЗ “Інтегрований електронний комплекс “Економічна та соціальна географія світу 10 
клас”” для загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. ППЗ “Інтегрований електронний комплекс “Економіка 10 клас”” для загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

3. ППЗ “Віртуальна біологічна лабораторія, 10-11 класи” для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

4. Дистанційний курс “Шкільний курс з біології, 6-11 класи”.  

5. ППЗ “Бібліотека електронних наочностей “Біологія 6-11”” для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

6. Педагогічний програмний засіб управління та контролю за навчально-виховним процесом 
“Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів”  

7. Програмно-методичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної 
діяльності.  

8. ППЗ “Інтегрований електронний комплекс “Всесвітня історія 10 клас”” для 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

9. Електронна база знань “Людина, суспільство і світ” для 11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

10. Дистанційний курс “Шкільний курс з хімії, 8-11 класи”.  

11. Навчальне програмне забезпечення “Хімія 8” для викладання та вивчення хімії у 8 кл. 
загальноосвітніх навчальних закладах.  

12. “Хімія, 8-11 клас”. Бібліотека електронних наочностей. 
13. “Інформатика”. Програмно-педагогічний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.  
14. Дистанційний курс для адміністраторів навчальних комп’ютерних комплексів.  
15. ППЗ “Фізика 8” для загальноосвітніх навчальних закладів. 
16. ППЗ “Фізика 9” для загальноосвітніх навчальних закладів. 

17. ППЗ “Віртуальна фізична лабораторія. “Фізика 7-9”” для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

18. ППЗ “Віртуальна фізична лабораторія “Фізика 10-11”” для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

19. ППЗ “Бібліотека електронних наочностей “Фізика 7-9”” для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

20. ППЗ “Електронний задачник “Фізика”” для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
Електронні засоби, що апробувалися у 2005-2006 навчальному році за характером подання 

навчального матеріалу поділялися на групи навчального та загального призначення. У групі 
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електронних засобів загального призначення налічувалося 2 найменування, у групі електронних 
засобів навчального призначення загальнодидактичного спрямування – 11 найменувань, у групі 
електронних засобів навчального призначення практичного спрямування – 7 найменувань. Для 
апробації кожного найменування електронного засобу було визначено п’ять загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

Відповідно до наказу управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 
25.11.05. № 630 «Про продовження апробації електронних засобів навчального призначення для 
ЗНЗ» та наказу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського від 15.12.05. № 267 «Про організаційно-методичне забезпечення апробації»: 

 координатором апробації електронних засобів навчального призначення призначено 
методиста природничо-математичного відділу Кирилюк М.В.; 

 відповідальними за проведення апробації електронних засобів навчання, згідно переліку, 
призначено методистів Буйдіну О.О., Гарус І.Б., Дмитренка І.І., Кирилюк М.В., Козак І.О., 
Магдик О.О., Романець Л.А., Стрюк Л.О.; 

 визначено райони, в яких проходить апробація. Серед них, Полтавський, Диканський, 
Решетилівський, Чутівський, Семенівський, Оржицький, Зінківський, Хорольський, 
Автозаводський, Крюківський райони, м. Полтава, Шишацька обласна гімназія-інтернат для 
обдарованих дітей, Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської 
місцевості ім. А.С. Макаренка та Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка. 
Апробацію проведено у три етапи: 
І етап – організаційний, під час якого було проведено розподіл електронних засобів із 

заповненням інформаційної картки учасника апробації.  
ІІ етап – поточний, під час якого проведено ознайомлення та заповнення учасниками анкети 

попередньої експертної оцінки електронного засобу навчального або загального призначення.  
ІІІ етап – заключний, на якому проведено роботу з електронним засобом, за результатами 

якої учасники апробації заповнили відповідні форми анкети експертної оцінки електронного засобу. 
В апробації було задіяно 58 вчителів області, серед яких 41 вчитель вищої категорії, 13 

вчителів першої категорії, 4 вчителя другої категорії. 
В Полтавській області визначені базові навчальні заклади (Шишацька обласна гімназія-

інтернат для обдарованих дітей та Решетилівська гімназія) для проведення апробації педагогічних 
програмних засобів, а також м. Полтава. 

Грунтовний аналіз провели вчителі Решетилівської гімназії, Кременчуцького ліцею № 4, 
Кременчуцької ЗОШ № 23, Кіровського НВК, Полтавських ЗОШ № 21, 26, 28, 29, Полтавського 
ліцею № 1.  

ПОІППО провів ряд заходів щодо підготовки вчителів до апробації ППЗ: інструктивно-
методичні наради та обласний семінар з проблеми «Організаційно-методичного забезпечення 
апробації електронних засобів навчального призначення для ЗНЗ у 2005-2006 навчальному році», на 
якому розглядалися питання впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Проведено попередню експертну оцінку педагогічних програмних 
засобів. 

На адресу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти були направлені, відповідно 
оформлені, інформаційні картки учасників апробації (лист ПОІППО від 17.04.06. № 386) та анкети 
експертної оцінки засобів, для проведення оцінки цих ППЗ (листи ПОІППО від 21.04.06 № 400 та від 
17.05.06. № 486). 

Наприклад, вчителі інформатики, які приймали участь у апробації ППЗ «Інформатика 10-11», 
звертають увагу на те, що використання посібника підвищує інтерес до предмету, дає змогу 
опрацювати матеріал уроку без допомоги вчителя, що спонукає учнів самостійно робити висновки, 
узагальнення, логічно мислити, працювати творчо. Але в той же час, він дублює текст та малюнки 
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підручника, не застосовується диференційований підхід до вивчення матеріалу. ППЗ повинен 
супроводжуватися відповідними методичними матеріалами (де і на яких уроках можна 
використовувати).  

Зауваження та пропозиції має також і ППЗ «Адміністратор». Критерії оцінювання не зовсім 
підходять для цього програмного продукту, тому що він спрямований на організоване забезпечення 
функціонування шкільних комп’ютерних мереж. Є дуже цінним для вчителя інформатики (або 
окремого адміністратора шкільної комп’ютерної мережі) і надає доволі зручні засоби для управління 
роботою учнів як на уроках, так і в позаурочний час при проведенні самостійної роботи учнів тощо. 
Матеріал підібрано вдало, правильно розроблено структуру викладу матеріалу, недостатньо добре 
пророблена система тестування отриманих знань.  

На кінець навчального року вчителі інформатики, які працювали з «Адміністратором», 
пройшли навчання за цим курсом, здали іспити та отримали сертифікати «Microsoft». Полтавська 
область, станом на кінець навчального року, мала третій результат по Україні (91 вчитель 
інформатики) по кількості вчителів, які пройшли навчання по цьому курсу. 

Як показав досвід впровадження в навчальний процес ППЗ, для успішної реалізації концепції 
інформатизації освітньої галузі, необхідне забезпечення навчальних закладів разом з апаратними 
засобами також і ППЗ, розробленими відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів 
у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Головною причиною недостатньої ефективності ППЗ є недоступність цих засобів до вчителя 
ЗНЗ (приходить недостатня кількість), відсутність детальних і конкретизованих описів ефективних 
методик їх застосування у навчальному процесі (необхідно додавати методичні рекомендації). 
Викорстання значної частини існуючих програмних засобів навчального призначення важко 
поєднується з класно-урочною організаційною формою навчання або є малоефективними за умов 
застосування у навчальних групах із 25-30 осіб. 

На думку вчителів області, необхідно збільшувати випуск педагогічних програмних засобів, 
для того, щоб вчитель міг сам обирати програмні продукти з декількох запропонованих для кожного 
курсу. 

Апробація нових підручників  
В інституті склалася певна система апробації навчальної літератури, координує Центр 

педагогічних інновацій і інформації ПОІППО. 
 Щорічно відповідно до наказу МОН України видається наказ обласного управління освіти і 
науки про проведення апробації підручників у котрому подається: 

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

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

Відповідно до наказу МОН України від 18.08.2005 № 487 «Про проведення апробації 
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2005/2006 навчальному році» та 
відповідно до наказу МОН України № 565 від 27.09.2005 ”Про внесення змін та доповнень до 
наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2004 № 689, від 18.08.2005 №487 ”Про 
проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів" підготовлені 
накази УОН 13.09.05 № 473 "Про проведення апробації навчальної літератури у 2005/2006 
навчальному році, наказ ПОІППО № 200 від 19.10.05 "Про організаційно-методичну діяльність із 
проведення апробації навчальної літератури у 2005/2006 навчальному році". 
 Після корекції ходу апробації Міністерством освіти видано наказ УОН від14.11.05 № 609 
"Про внесення змін та доповнень до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації № 473 
від 13.09.05 ”Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2005/2006 навчальному році” та наказ ПОІППО № 254 від 30.11.05 "Про внесення змін та 
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доповнень до наказу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського № 200 від 19.10.05 р. "Про організаційно-методичну діяльність із 
проведення апробації навчальної літератури у 2005/2006 навчальному році". 

Наказами були визначені відповідальні працівники обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти за проведення апробації, координації та організації роботи. Методисти інституту 
узгодили із районними (міськими) відділами освіти базові школи для проведення апробації 
підручників. Для педагогів, які апробували навчальну літературу, методистами ПОІППО проведено 
6 семінарів, 8 нарад та консультацій різного рівня. 
  До НМЦ МОН України направлено попередні результати апробації (лист від 30.09.05 № 
766). 

Відповідно до наказу МОН України № 565 від 27.09.2005 ”Про внесення змін та доповнень 
до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2004 № 689, від 18.08.2005 №487 «Про 
проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів» до НМЦ 
МОН України направлено попередні результати апробації (лист від 25.11.05 № 1005). 

Результати підсумкової апробації відправлено до Інституту інноваційних технологій та 
змісту освіти листом (вих.№ 526 від 29.05. 2006 р.).  

На вченій раді ПОІППО у червні підведено підсумки апробації підручників. В області 
апробувалося 10 нових підручників. 80 учителів та 3 350 учнів взяли участь в апробації навчальної 
літератури відповідно до цих наказів. 

 Аналіз результатів апробації свідчить, що всі підручники в основному відповідають вимогам 
Державного стандарту загальної середньої освіти. 

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

У підручнику "Етика", автори О.В. і В.І Фесенки, передбачено використання ефективних 
інтерактивних методів навчання (“Мікрофон”, “Поміркуймо разом”) та ін. 

 Ілюстративний матеріал доцільно доповнює, обслуговує текст підручників. Вчителі-
апробатори в цьому контексті особливо відзначають підручник "Математика-5", авторів Мерзляк 
А.Г., Полянського В.Б., Якіра М.С., де ілюстративний матеріал прекрасний. Зображення чіткі, 
приємні. 

Разом із тим, апробація виявила, що в деяких підручниках, зокрема "Етика", тексти 
підручника великі за обсягом, розраховані на “сильних” учнів, що ускладнює роботу з усім класом, 
не дає змоги опанувати програмовий матеріал в повному обсязі. Відсутній диференційований підхід 
до формувань умінь і навичок учнів. Завдання кожного розділу окремо в підручнику не виділені. 

Схожі на попередні недоліки у підручнику "Французька мова"(автори Н.Чумак, Т. Голуб): 
обсяг змісту підручника завеликий для засвоєння всіма учнями, завдання для учнів не 
диференційовані, частина текстів вміщує складну для засвоєння лексику, відсутній поділ на уроки. У 
підручнику “Французька мова” (автор А. Гергель ) структура, зміст підручника відповідає 
навчальній програмі частково, що не дає можливості ефективно засвоїти навчальний матеріал, не 
сприяє організації самоосвіти учнів та розвитку творчого мислення, поділ навчального матеріалу на 
розділи невдалий, немає послідовності у викладі матеріалу.  

Треба також відмітити невчасне забезпечення деякими підручниками, зокрема 
"Природознавство.Довкілля" ,"Етика" та ін.  
 У проведенні апробації підручників є певні проблеми, які повторюються щорічно. Часто 
деякі підручники не надходять до місця призначення, або надходять із великим запізненням. 
Апробація здійснюється за рахунок ентузіазму учителів, кошти на цю діяльність не виділяються. 
Питання фінансування стає перешкодою на шляху проведення таких важливих заходів, як 
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проведення методичних семінарів “Особливості викладання за пробним підручником” для вчителів, 
які проводять апробацію.  

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

4.6. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 
Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, 

активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на 
розвиток і саморозвиток особистості.  

Інноваційна діяльність в регіоні здійснюється на основі діючих нормативних документів, 
що регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, «Про середню загальну 
освіту»; «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», 
«Про наукову і технічну експертизу», «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності»,”Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”. 

Відповідно до державних нормативних документів щорічно конкретизуються основні 
напрями розвитку інноваційного руху в області і наразі він регламентуються наказами управління 
освіти і науки № 282 від 19 травня 2005 року „Про стан та завдання інноваційної та 
експериментальної діяльності в області”, № 672 від 12.12.2005 року: "Про підсумки проведення 
обласного семінару директорів шкіл "Впровадження педагогічних інновацій у навчально-
виховний процес освітнього закладу як шлях до створення "Школи майбутнього", № 278 від 
27.05.2006 "Про підсумки проведення обласного семінару директорів загальноосвітніх навчальних 
закладів області "Управління процесом впровадження інновацій як фактор створення "Школи 
майбутнього". 

 
Система роботи ПОІППО з інноваційної діяльності  

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

– на основі збору та аналізу інформації про педагогічні ініціативи на регіональному та 
локальному рівнях визначає потреби регіональної системи освіти з інноваційної діяльності; 

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

– розглядає результати інноваційної роботи в області на засіданнях вченої ради;  
– заносить результати інноваційної діяльності до банку даних; здійснює науково-

методичний супровід процесу запровадження педагогічних інновацій в освітню практику;  
– організовує співпрацю із вищими навчальними закладами;  
 – інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах підвищення кваліфікації, в 

періодичній пресі, на щорічних обласних семінарах., всеукраїнських і міжнародних науково-
педагогічних конференціях, педагогічних читаннях, де розглядаються проблеми інноваційного 
розвитку регіону. 

В організації інноваційної діяльності ми виходимо з того положення, що діяльність 
закладів освіти є інноваційною, якщо вона характеризується систематичним проведенням 
психолого-педагогічних та соціологічних досліджень змісту навчально-виховного процесу; 
технологій навчання, виховання й управління, наслідками яких є суттєва зміна результативності 
освітнього процесу, що може мати вигляд: відкриття; винаходу; документації на новий чи 
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вдосконалений продукт, технологію, управлінський чи виробничий процес; організаційної, 
виробничої чи іншої структури; поняття; наукового підходу чи принципу; документа 
(рекомендації, методики, інструкції тощо); підсумків маркетингових досліджень тощо.  

 
Формування готовності педпрацівників до здійснення інноваційної діяльності та її 

результати  
Значну роботу здійснює інститут, зокрема центр педінновацій по формування готовності 

педагогів, керівників шкіл до здійснення інноваційної діяльності.  
Продовжується робота щодо залучення загальноосвітніх навчальних закладів області до 

експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей "Школи майбутнього". Проведено 
ряд семінарів для директорів інноваційних навчальних закладів з проблематики: "Упровадження 
педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях до створення 
"Школи майбутнього", "Управління процесом впровадження інновацій як фактор формування 
"Школи майбутнього", "Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і практика навчального 
закладу". Проведено 2 тренінга для директорів шкіл м. Кременчука за підтримки Відділу преси, 
освіти та культури Посольства США "Критичне мислення - модель навчання та виховання 
громадян суспільства майбутнього" та "Уроки реформування американської та української шкіл" за 
участю тренерів Н. Вукіної та В. Громового.  

Для застосування в шкільній практиці в першу чергу інститут пропонує інноваційні 
технології, апробовані і дозволені Міністерством освіти і науки для застосування.  

Це насамперед розроблена в області інтегрована модель природничо-наукової освіти за 
програмою "Довкілля". Протягом останніх 12 років доведено, що система освіти «Довкілля» є 
одним з основних досягнень Полтавщини. Вона має повне навчально-методичне забезпечення: 
підручники, посібники для учнів та вчителів.  

Активно проходить впровадження системи освіти «Довкілля» у таких районах як 
Зіньківський, Козельщинський, Новосанжарський, Великобагачанський, Диканський, Гадяцький, 
Кременчуцький, Чутівський та Машівський. 

Дослідження, які проводилися лабораторією інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки 
АПН України та Науково-методичним центром інтеграції змісту освіти АПН України протягом 
останніх років в школах області (ЗОШ 37, 32, 18, 24, 26 м. Полтави, ЗОШ 6, 18 м. Кременчука, 
Шишацька ЗОШ, Зіньківська ЗОШ 2, Новокочубеївська ЗОШ), показали, що система освіти 
«Довкілля» в практиці школи є ефективною пропедевтикою профільного навчання, оскільки 
формування в учнів, починаючи з 1 класу, цілісної системи знань шляхом їх обґрунтування та 
фундаменталізації на основі загальних закономірностей природи є показником високих рівнів 
мислення та інтелекту.  

Система освіти «Довкілля» набула широкого визнання серед освітян країни. За час роботи 
лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки та НМЦ інтеграції змісту освіти АПН 
України на базі Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського відбулося 14 випусків 
Всеукраїнських курсів учителів довкілля, 12 Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 
присвячених проблемам цілісності змісту освіти, цілісності мислення, цілісному підходу до 
експертизи ефективності дидактичного процесу, його навчально-методичного забезпечення.  

За системою розвивального навчання в області працюють 37 учителів початкових класів у 
10 школах: м Полтава – 3 школи (ЗОШ № 38, гімназія № 33, Нок № 31) та районах 7шкіл. У 
Зінківському районі – (Зінківська спеціалізована школа № 1 та № 2), Опішнянський колегіум 
мистецтв, Решетилівська загальноосвітня школа І ступеня, у Гадяцькому районі – НВК 
"Первоцвіт", у м. Миргороді спеціалізований комплекс садок-школа "Гелікон", у Решетилівському 
районі Жовтневий НВК. 

Впровадження розвивального навчання напрапляє на ряд проблем. Головною проблемою 
залишається непродовжуваність цієї унікальної системи в школі ІІ ступеня через відсутність 
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підручників, неможливість розширювати підготовку вчителів-предметників до роботи за даною 
технологією. Проблематично вчителю пройти курси за власний кошт у м. Харкові, так як курсова 
перепідготовка в бюджеті не передбачена. Є ще одна перешкода на шляху впровадження 
розвивального навчання – це придбання підручників і робочих зошитів за рахунок батьків. 
Складна демографічна ситуація, відсутність навчальних паралелей ускладнює успішне 
продовження розвивального навчання. Проблеми посилюються ще й тим, що не всі батьки 
сприймають і схвалюють дану технологію в багатьох випадках через недостатню 
поінформованість про систему розвивального навчання. Цю проблему можна вирішити, 
посиливши інформаційне забезпечення школи, що також робиться не завжди оперативно.  

Інститут активно сприяє впровадженню інноваційних технологій у обласний освітній 
простір. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на обласних семінарах-
практикумах для керівників і працівників методичних кабінетів, керівників районних методичних 
об’єднань забезпечується ознайомлення педпрацівників із інноваційними педагогічними 
технологіями з метою впровадження їх у освітній процес. 

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку дошкільної освіти. 
Дошкільні навчальні заклади з метою удосконалення навчально-виховного процесу 
використовують спеціалізовані програми, альтернативні методики та педагогічну спадщину 
видатних педагогів, а саме: педагогічну систему М.Монтессорі: НВК №10, 26, 82; ДНЗ №9, 37 
м. Полтави та ін.; ідеї концепції С. Русової:– 50% дошкільних навчальних закладів області; 
елементи програми Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»: впроваджують 50% дошкільних 
закладів області; програму Т.І. Науменко "Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років" – 70% 
дошкільних закладів області. 

 Запроваджуються інноваційні форми навчання: тренінги для учителів економіки і 
громадянської освіти; інноваційні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 
навчальних закладів, методична підтримка інноваційних освітніх проектів. Це насамперед 
стосується інноваційної програми INTEL «Навчання для майбутнього» за допомогою якої 
здійснюється інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес. За цією 
програмою курсову підготовку в області пройшло майже 3 тис. учителів. 

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються громадянознавчі курси 
„Ми – громадяни України”, „Громадянська освіта”. Цими курсами охоплено близько 20 тис. учнів 
шкіл Полтавщини.  

Як наслідок інноваційних курсів на базі навчальних закладів в області створені і діють нові 
моделі шкіл: Жовтневий еколого-валеологічний НВК Решетилівського району; Великопавлівська 
спеціалізована школа “Майбутній фермер” Зіньківського району; Решетилівська гімназія; 
Калениківська спеціалізована школа-музей Решетилівського району, Гадяцька №2 спеціалізована 
школи та створена цьогоріч Решетилівська спеціалізована школа розвитку особистості дитини. 

Значну увагу останнім часом ми надаємо розвитку інноваційниих процесів в управлінській 
діяльності.  

Кафедра менеджменту освіти сприяє відпрацюванню інноваційних моделей управління, 
зокрема впровадження моделі державно-громадського управління в загальноосвітніх навчальних 
закладах, що передбачає, з одного боку, посилення співпраці з органами державної влади, 
місцевими громадами та підприємствами, а з другого – розвиток учнівського самоврядування та 
демократизацію життя навчальних закладів.  

 Проведено обласний семінар для керівників шкіл "Державно-громадське управління у сфері 
освіти", Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Інноваційний розвиток управлінського 
потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу”. 

Видано посібник з досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Л.В. 
"Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної школи" та 
посібник "Нові адреси передового педагогічного досвіду "Флагмани освіти Полтавщини". 
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Інноваціями в галузі освітнього менеджменту найбільш активно займаються в 
Пирятинському, Автозаводському, Решетилівському, Карлівському районах, м. Миргороді, 
численних закладах м. Полтави та Кременчука. 

У галузі проектно-інвестиційного менеджменту є чимало прикладів творчої, ініціативної 
діяльності керівників навчальних закладів, що в умовах украй недостатнього фінансування 
шукають і знаходять джерела додаткових коштів. Директор однієї із сільських шкіл Лохвицького 
району – Луценківської – Цись Микола Іванович організував візити до своєї школи Надзвичайного 
і повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні, одного з конгресменів США, а 
також працівників Міністерства освіти і науки України, - і отримав від кожного з них суттєву 
допомогу навчальним обладнанням, електронною технікою тощо.  

Значна організаційно-методична робота проведена в регіоні з впровадження економічної 
освіти школярів. У 78 школах області 2010 учнів вивчають спецкурси за вибором. Викладання цих 
дисциплін забезпечують 448 вчителів. 

Цього року Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського, обласний центр шкільної економічної та бізнес освіти провів 2 трьохденні 
Всеукраїнські семінари „Методика інтегрованого вивчення економіки на уроках географії” для 
методистів ОІППО та вчителів географії, які співпрацюють з інститутами післядипломної освіти. 
Семінари проходили відповідно до плану Всеукраїнських заходів МОН України за сприяння 
Української Ради з економічної освіти та фінансової підтримки Національної ради з економічної 
освіти США. 

На основі використання інтерактивних методів навчання, уроків-тренінгів, електронних 
презентацій навчаються в ПОІППО вчителі основ здоров’я базових шкіл області. 

Так у вересні цього року відбувся семінар "Традиційні та інноваційні форми проведення 
уроків основ здоров’я" із участю завідувача кафедрою права і безпеки життєдіяльності ЦІППО 
Дивака В.В. Учасники семінару обговорили різні форми проведення уроків основ здоров’я. 
Особливу увагу приділили новій формі – тренінгу. Самі учасники взяли участь у тренінгах 
"Активні форми роботи з школярами", "Концепція предмета основ здоров’я", "Зміст, структура 
нових підручників з основ здоров’я". 

 
ПОІППО як науково-методичний центр:видавництво та виставкова діяльність  

Інститут велику увагу приділяє поширенню інновацій шляхом розповсюдження інформації 
про нововведення через педагогічну пресу, ЗМІ. Значну інформацію про інновації педагоги 
дістають безпосередньо із обласного інституту, який є науково-методичним центром. 

Інститут випускає педагогічний науково-методичний журнал “Постметодика” та “Імідж 
сучасного педагога”. Систематично проводяться ярмарки педагогічних технологій “Творчі 
сходинки освітян Полтавщини”. 

У 2006 р. у ярмарку педтехнологій "Творчі сходинки освітян Полтавщини" в умовах 
реформування освіти" взяли участь 1,5 тисячі педагогів. У 25 павільйонах було представлено 
методичні розробки та педагогічні дослідження на тему впровадження нових інформаційних 
технологій, розвитку педагогіки дошкільного і початкового виховання.  

Понад 100 робіт визнано кращими та відзначені відповідними нагородами. 
12 найменувань методичної літератури за кошти обласної ради відповідно до рішення 

Полтавської обласної ради від 23 березня 2005 року ”Про затвердження обласної Програми 
видавничої діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної освіти ім. М.В. 
Остроградського та Кременчуцького педагогічного училища для науково-методичного 
забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-2009 роки” підготовлено до друку у 2006 
році.  

Для керівників шкіл області, зокрема для директорів інноваційних закладів видано 
інформаційно-методичний збірник "Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху", 
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методичні рекомендації "Здійснення інноваційної діяльності та проведення педагогічних 
експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах", де описано технологія впровадження 
інновацій в освітній процес, розкрито методику розробки інноваційного проекту та організації 
експериментальної діяльності, процедуру експертизи документів на проведення педагогічних 
експериментів.  

Щорічно виходить анотований каталог “Адреси кращого педагогічного досвіду 
Полтавщини” Створено обласний (325 електронних карток) банк та районні банки ППД. В 
центральний банк ППД при ЦІППО схвалено і направлено 47 карток перспективного 
педагогічного .досвіду. Створено 15 фільмів на СД дисках з інформацією про ППД Полтавщини. 

Стало доброю традицією щорічно представляти на огляд суспільства і педагогічної 
громадськості України найкращі освітянські надбання Полтавщини, інноваційні проекти, 
прогресивні технології, обмінюватися досвідом педагогічної і наукової практики на такому 
широкомасшабному форумі, як виставка-презентація ”Освіта України. Інноваційні технології 
навчання”.  

В цьому році освітяни області вони взяли участь у 9 міжнародній виставці навчальних 
закладів „Сучасна освіта в Україні–2006” та Третій Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта 
України. Інноваційні технології навчання”.  

За активну участь у 9 міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні–
2006” освітяни Полтавської області були нагороджені 2 іменними подяками та 5 дипломами 
учасника. У номінації „Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу” 
Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
було вручено свідоцтво 9 міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні–
2006” про нагородження бронзової медаллю.  

У Третій Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта України. Інноваційні технології 
навчання” активну участь взяли освітні заклади Полтавської області: Полтавський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський, 
Кобеляцький, Пирятинський, Новосанжарський, Зіньківський, Карлівський районні відділи освіти, 
Комсомольський та Кременчуцький міськво, полтавські дошкільні навчальні заклади.  

Учасники виставки від Полтавської області отримали нагороди, вручені міністром освіти і 
науки України С.М. Ніколаєнком: 7 почесних дипломів, 9 дипломів виставки-презентації за 
розробку й упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, 2 
почесні іменні грамоти, почесне звання лауреата конкурсу у номінації „Інновації у навчальному 
процесі” (Хорольська гімназія) та почесне звання лауреата конкурсу у номінації „Інновації у 
розробці сучасних технічних та наочних засобів навчання” (Комсомольська ЗОШ № 1). 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
удостоєний почесного звання „Лідер сучасної освіти”. 

 
Проблеми та перспективи 

У здійсненні інноваційної діяльності є немало проблем. Інноваційні освітні проекти не 
мають належної підтримки з боку центральних та місцевих органів державної виконавчої влади. 
Експериментальна робота у загальноосвітніх навчальних закладах, що здійснюється на 
всеукраїнському рівні, не фінансується з коштів державного бюджету, хоча відповідно до чинного 
законодавства у такому випадку саме держава має виступати замовником науково-дослідної 
роботи, її інноваційного продукту. Замість того фінансування експериментів всеукраїнського 
рівня, апробації освітніх інновацій покладається на місцеві органи державної виконавчої влади або 
на самих інноваторів, яким доводиться шукати інвесторів для підтримки своїх інноваційних 
проектів, що не завжди вдаэться.  

Інноваційний розвиток освіти регіону стримується через неготовність багатьох 
педагогічних працівників та керівників шкіл до інноваційної освітньої діяльності та її сприйняття. 
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До цього часу не розроблені наукові засади експертизи інновацій, мало науково-методичної 
літератури, в якій би висвітлювалися загальноприйняті вимоги до експерименту, непроста 
процедурна сторона. Тому, нерідко за експеримент видається наспіх проведена робота, коли 
неможливо ні оцінити конкретні її цілі, виділити більш чи менш визначений результат.  

У 2007 році планується подальша робота із директорами інноваційних навчальних закладів, 
формування їх готовності до здійснення інноваційної діяльності. Зокрема, передбачено проведення 
науково-практичної конференції з проблеми:" "Інноваційні ідеї, технології навчання як основа 
створення "Школи майбутнього", метою котрої буде обговорення проблем експериментально-
пошукової діяльності по створенню моделей "Школи майбутнього", конкретизація її у формі 
практичних рекомендацій, висвітлення теоретичного і практичного досвіду роботи директорів 
шкіл, які входять до складу творчої групи щодо розробки інноваційних проектів. Для керівників 
шкіл області буде ще проведено обласний семінар з питань інноваційної діяльності, видання 
інформаційно-методичного збірника, де буде йти мова про формування інноваційної культури 
педагога та ін 

4.7. Науково-методична робота з районною (міською) ланками післядипломної освіти 
(Золотухіна В.М.) 

З метою науково-методичного забезпечення управлінської діяльності у жовтні були 
проведені спільні семінари начальників відділв освіти та завідуючих методичними кабінетами 
«Удосконалення діяльності відділів освіти та методичних кабінетів з питань планування, 
проведення та оприлюднення результатів атестації ЗНЗ» 

У лютому були проведені тематичні наради начальників відділів освіти 
- про педагогічні експерименти та управління їх здійсненням. 
- про апробацію засобів навчання в області  
- про забезпеченість підручниками і посібниками освітніх установ області. 
В квітні та листопаді проведені семінари завідуючих РМК: 
- „Методичний кабінет як інформаційно-науковий центр роботи з педагогічними 

кадрами. Участь у програмі Intel „Навчання для майбутнього”.  
- „Використання психолого-педагогічного проектування в органіці та методичному 

забезпеченні виховної роботи з учнівською молоддю”. 
Надавали методичну допомогу районним (міським) відділам освіти, методичним 

кабінетам за замовленнями: 
- з питань ліцензування професійної освіти загальноосвітніх навчальних закладів. 
- з питань ліцензування та атестації робітничих професій відповідно до регіональних 

потреб (міжшкільним НВК Диканського, Крюківського, Семенівського районів). 
- з питань організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах. 
- з питань підготовки до семінарів, конференцій Оржицькому та Чорнухинському 

районам. 
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РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

5.1. Загальна характеристика (Золотухіна В.М. ) 
Організаційно-методична робота інститут у 2006 році здійснювалась відповідно плану і 

носила традиційний характер. 
Проводилися засідання ректорату та наради при ректорові завідуючих відділами. 

Проводилися інструктивно-методичні наради працівників інституту. 
Було підготувлено інформаційно-аналітичні матеріали на колегію УОН: 
- про результати впровадження регіональної моделі громадянської освіти в області (Наказ 

УОН від 08.06.2001 року № 285 „Про план впровадження громадянської освіти у Полтавській 
області на 2001-2005 роки”). 

- про стан впровадження системи освіти „Довкілля” в ЗНЗ області. 
- про виконання державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти в частині 

забезпечення функціонального підходу до мовного курсу при викладанні в ЗНЗ м.Комсомольська, 
Миргородського та Семенівського районів 

- про виконання рішення колегії УОН в частині забезпечення наступності початкової і 
основної школи при викладанні математики в ЗНЗ м.Полтави, м.Лубен, Чорнухинського та 
Лубенського районів. 

Підготували інформаційні та аналітичні матеріали з питань основної діяльності для УОН: 
– про стан експериментальної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах області" 
– про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
– про підсумки обласного етапу конкурсу "Учитель року" 
– про хід виконання плану атестації навчальних закладів області. 
– про підсумки державної підсумкової атестації. 
– про забезпечення підручниками учнів області до нового навчального року 
– про підсумки проведення ярмарку педагогічних технологій 
– про підсумки діяльності психологічної служби у 2005-2006 н.р.  
З метою здійснення контролю за роботою підрозділів підготовлені накази: 
– з фундаментальних напрямків діяльності інституту; 
– з питань, які обговорюються на вченій раді, ректораті та науково-методичній раді; 
– про роботу методистів та викладачів інституту у підвищенні якості курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
Була забезпечена організаційна діяльність: 
- підготовлено грунтовні 4 птання на колегію управління освіти і науки, 8 проектів наказів з 

основної діяльності (позапланових підготовлено 11 наказів); 
- з основної діяльності вийшли 286 наказів ПОІППО, підготовлених проректорами, 

зав.структурними підрозділами; 
- з метою надання методичної допомоги районним методичним кабінетам працівниками 

інституту було здійснено 307 виїздів, 729 днів відряджень; 
- підготовлено 4 накази УОН та 5 доповідних записок згідно з моніторингу якості освіти; 
- з питань замовлення і розподілу навчлаьної літератури проведено 5 заходів з районною 

ланкою, підготовлено 62 інформації, 26 листів, 2 накази; 
- проведено експертну оцінку 268 матеріалів на звання учитель-методист; 
- підготовлено матеріали для доповіді на 2 конференції та колегії управління освіти і науки; 
- провдено 8 конференцій, 74 семінарів-практикумів, 22 інструктивно-методичних нарад; 
- підготовлено 325 матеріалів до обласної картотеки ППД, 50 матеріалів до Всеукраїнської, 

50 матеріалів в електронному вигляді; 
- на контролі 19 обласних програм, 31 документ УОН, МОН, ОДА та інших державних 

органів. 
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5.2. Організація учнівських олімпіад з базових дисциплін 2006 року (Настенко Н.В.) 
На виконання наказу управління освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації від 21.11.2005 №616а „Про внесення змін до Положення про обласні олімпіади з 
базових дисциплін” зареєстрованого обласним управлінням юстиції 22.11.20 р №98/1168 , 
наказу управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 25.11.2005 
№626а „Про проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін у 2005-2006 навчальному році” у грудні-січні був проведений обласний етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, у якому взяли участь 1875 учнів (у 
минулому році 1885). 408 учнів брали участь в обласних олімпіадах за рахунок місцевих 
коштів (у минулому році 425), що становить 22 відсотки від загальної кількості учасників.  

Значну роботу щодо залучення обдарованої молоді до участі в обласних олімпіадах 
провели управління освіти виконкому Полтавської міської ради, відділи освіти 
райдержадмістрацій та міськ(рай)виконкомів, методичні кабінети мм. Полтави, Лубен, 
Комсомольська, Автозаводського району м. Кременчука, Гадяцького, Глобинського, 
Новосанжарського, Лохвицького, Пирятинського, Полтавського, Семенівського, Хорольського 
районів, Полтавського обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому педучилищі ім. 
А.С.Макаренка. 

Обласні олімпіади у 2005-2006 навчальному році проводилися з 14 навчальних 
дисциплін: української мови та літератури , англійської, французької, німецької мов, історії, 
основ правознавства, математики, фізики, хімії, біології з екологією, географії, основ 
економіки, основ інформатики і обчислювальної техніки, трудового навчання. 

Переможцями обласного етапу учнівських олімпіад 2005-2006 навчального року стали 
544 учасників, що становить 29 % від загальної кількості учасників, з них за рахунок місцевих 
коштів – 181, що становить 33,6 % від загальної кількості переможців. Дипломів I ступеня – 61, 
II ступеня – 156, III ступеня – 327. 

В обласних предметних олімпіадах взяли участь 834 учні навчальних закладів для 
розвитку здібностей обдарованої молоді (44 відсотки), з них переможцями стали 386 учнів ( 
70,9 % від загальної кількості переможців).  

Найбільшу кількість дипломів отримали учні закладів нового типу: ліцею №6 м. Лубен 
(28), ліцею №4 Автозаводського району м. Кременчука (22), ліцею №1 м. Полтави (21), гімназії 
№31 м. Полтави (20), Комсомольської гімназії (20), Хорольської гімназії (15), 
Новосанжарського навчально-виховного комплексу, Гадяцької спеціалізованої школи-
інтернату, Полтавського обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому педучилищі (по 14), 
гімназії №21 м. Полтави (12), спеціалізованої школи №10 Автозаводського району м. 
Кременчука (11), Решетилівської гімназії (10), Зіньківської спеціалізованої школи №1 (9), 
Пирятинського ліцею (8), гімназії №5 Автозаводського району м. Кременчука, Розсошенської 
гімназії Полтавського району (по 7 дипломів). 

Серед загальноосвітніх навчальних закладів I-IIIступенів найкраще виступили учні 
закладів м. Полтави №13, 38, які одержали по 8 дипломів, Лохвицького загальноосвітнього 
навчального закладу № 2 (7 дипломів).  

Із сільських загальноосвітніх навчальних закладів I-IIIступенів у обласних олімпіадах 
взяли участь 917 учнів (у минулому році 890 учнів), що становить 49 %. Перемогу здобули 186 
учнів із 49 загальноосвітніх навчальних закладів I-IIIступенів, що становить 34 відсотка. 
Найкраще виступили учні Мачухівської, Шевченківської загальноосвітніх навчальних закладів 
I-IIIступенів Полтавського, Решетилівського районів (по 4 дипломи), Сагайдацького 
загальноосвітнього навчального закладу I-IIIступенів Шишацького району (3 дипломи), 
Красногорівського загальноосвітнього навчального закладу I-IIIступенів Великобагачанського 
району (2 дипломи).  
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Найбільшу кількість дипломів I ступеня отримав Ігнатенко Дмитро, учень 8 класу 
Хорольської гімназії (з математики, інформатики та фізики). Його брат Ігнатенко Максим, 
учень 11 класу обласного ліцею при Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка отримав 
диплом II ступеня з інформатики та диплом III ступеня з фізики.  

Дипломи I ступеня з географії, історії, диплом II ступеня з математики та диплом III 
ступеня з української мови та літератури отримав Лисенко Олександр, учень 8 класу 
Хорольської гімназії.  

Дипломи I ступеня з математики та хімії, диплом III ступеня з фізики отримав Халимон 
Олександр, учень 10 класу загальноосвітнього навчального закладу I-IIIступенів №38 м. 
Полтави.  

Дипломи I ступеня з української мови та літератури, з французької мови, диплом II 
ступеня з англійської мови одержала Портяннікова Олена, учениця Карлівського 
загальноосвітнього навчального закладу I-IIIступенів №1.  

Дерев’янко Максим, учень 9 класу ліцею №4 м. Кременчука отримав дипломи II 
ступеня з інформатики, III ступеня з математики та хімії. 

У порівнянні з минулим роком підвищився рейтинг мм. Комсомольська, Лубен, 
Миргорода, Автозаводського (м.Кременчука), Гадяцького, Диканського, Карлівського, 
Кременчуцького, Новосанжарського, Оржицького, Пирятинського, Шишацького районів.  

Належну роботу по проведенню учнівських олімпіад провів обласний оргкомітет 
(голова оргкомітету ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського Матвієнко П.І.). Значну допомогу в проведенні обласного 
етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін надали Полтавський державний 
педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Кременчуцьке педучилище ім. А.С.Макаренка, 
Полтавський інститут економіки та менеджменту „Світоч”, спеціалізована школа №3, 
загальноосвітній навчальний заклад I-IIIступенів №38, гімназія №30 м. Полтави, Розсошенська 
гімназія Полтавського району. 

Разом з тим, знизилась результативність участі в обласних олімпіадах 2005-2006 
навчальному року команд: гімназій №9,28,32 м. Полтави, гімназії №6 Крюківського району м. 
Кременчука, Зіньківської спеціалізованої школи №2, Лубенського авіакосмічного ліцею №2, 
Вовчицького навчально-виховного комплексу Лубенського району, Опішнянської 
спеціалізованої школи Зіньківського району, Новоаврамівської гімназії Хорольського району, 
Семенівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-IIIступенів №2, Жовтневого 
навчально-виховного комплексу Решетилівського району, Шишацької обласної гімназії-
інтернат для обдарованих дітей, а також Великобагачанського, Кобеляцького, 
Миргородського, Чорнухинського, Чутівського районів.  

Низький рівень підготовки виявили учні: з німецької мови Козельщинського, 
Карлівського районів; з трудового навчання Лубенського, Гребінківського, Кобеляцького, 
Кременчуцького, Лохвицького, Миргородського районів; з біології Оржицького району; з 
французької мови Козельщинського району; з правознавства Козельщинського, 
Великобагачанського районів, м. Миргорода; з історії Кобеляцького, Козельщинського 
районів, м. Миргорода.  

 
Про участь у олімпіаді Східного регіону випускників Полтавської області 
24 лютого 2006 року 27 учнів 11 класів із м. Полтави, Зіньківського, Новосанжарського, 

Полтавського районів взяли участь у олімпіаді Східного регіону “Мій вибір – державна 
служба” при Національній академії державного управління при Президентові України у м. 
Харкові.  

Олімпіада проходила із трьох дисциплін: математики, інформатики, української мови та 
літератури. Твір писали 14 учнів; математику - 9; інформатику – 4. 
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Лауреатами олімпіади стали: 
Якименко Анастасія, учениця 11 класу Розсошенської гімназії Полтавського району з 

української мови та літератури; 
Домненко Ірина, учениця 11 класу ліцею №1 м. Полтави з української мови та 

літератури, які отримали право на пільгових умовах стати студентами цього вищого 
навчального закладу. 

 
Про підсумки участі команд Полтавської області у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін  
У IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін команда 

Полтавської області складалася з 58 учнів із 15 міст та районів, які взяли участь у 14 
олімпіадах базових предметів. 18 учасників (32%) стали переможцями (у минулому 2005 році 
22 учасники або 33%): 

Два учні нагороджений дипломом I ступеня, один учень – дипломам II ступеня, 15 учнів 
– дипломами III ступеня, а саме:  

 з української мови 
1. Дмитренко Софія, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу ім. 

Л.І.Бугаєвської м. Комсомольська, диплом I ступеня. 
2. Торчинська Юлія, учениця 11 класу гімназії №5 м. Кременчука, диплом третього 

ступеня. 
з англійської мови 
3. Магас Ванда, учениця 11 класу спеціалізованої школи №29 з поглибленим вивченням 

англійської мови м. Полтави, диплом третього ступеня.  
з основ інформатики та обчислювальної техніки 
4. Ігнатенко Дмитро учень 8 класу Хорольської гімназії, диплом третього ступеня. 
5. Ігнатенко Максим, учень 11 класу обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому 

училищі, диплом третього ступеня. 
з трудового навчання 
6. Кочубей Анна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи I-III ст. №25 м. Полтави, 

диплом третього ступеня. 
7. Кусов Олександр, учень 11 класу Великопавлівської спеціалізованої школи, диплом 

третього ступеня. 
з географії 
8. Глібова Юлія, учениця 10 спеціалізованої школи №6 з поглибленим вивченням 

англійської мови м. Лубен, диплом третього ступеня.  
9. Лисенко Олександр, учень 8 класу Хорольської гімназії, диплом третього ступеня. 
10.Василенко Андрій, учень 8 класу загальноосвітньої школи I-III ст. №22 м. Полтави, 

диплом третього ступеня. 
з історії 
11. Гайнетдінов Дмитро, учень 8 класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

англійської мови №3 м. Полтави, диплом третього ступеня. 
12. Шапошніков Антон, учень 9 класу гімназії №31 м. Полтави, диплом третього 

ступеня. 
13. Гавриленко Ілля, учень 10 класу ліцею №1 м. Полтави, диплом третього ступеня. 
 з правознавства 
14. Ібрагімова Вікторія, учениця 10 класу ліцею №4 м. Кременчука, диплом третього 

ступеня.  
з хімії 
15. Ломака Михайло, учень 11 класу Градизької гімназії, диплом першого ступеня.  
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з економіки 
16. Шишка Андрій, учень 10 класу, загальноосвітньої школи I-III ст. №37 м. Полтави, 

диплом другого ступеня. 
з фізики 
17. Мотолига Олександр, учень 9 класу приватної школи “Ада” м. Кременчука, диплом 

третього ступеня.  
з німецької мови 
18. Вітухновська Валентина, учениця 10 класу гімназії №31 м. Полтави, диплом 

третього ступеня. 
Це набагато гірші результати ніж у 2004-2005 навчальному році , де був один учень 

нагороджений дипломом I ступеня, 6 учнів – дипломами II ступеня, 15 учнів – дипломами III 
ступеня.  

 Аналіз показав, що серед 18 переможців 15 учнів із гімназій, ліцеїв, спеціалізованих 
шкіл, два учні із закладів нового типу сільської місцевості (Градизька гімназія та 
Великопавлівська спеціалізована школа). Найкраще виступила команда з української мови (два 
дипломи першого та третього ступеня). По три дипломи третього ступеня отримали команди з 
історії, географії, по два дипломи з трудового навчання.  

Міцні знання продемонстрували учні м. Комсомольська, Хоролу. Із 21 учня м. Полтави 
8 учнів отримали нагороди, що становить 31 % (проти 50% минулого року); із 9 учнів м. 
Кременчука 3 переможці (33%). Варто відмітити належну підготовку до Всеукраїнських 
олімпіад учнів гімназії №31 м. Полтави, Хорольської гімназії, учні яких отримали по два 
дипломи третього ступеня, Комсомольського НВК, учениця якого другий рік отримує диплом 
першого ступеня. Поліпшили виступи учнівські команди з історії та правознавства.  

Разом із тим, рейтинг виступу Полтавської команди складає 0,49% проти 0,58%. Однією 
із причин таких результатів є те, що команда Полтавської області мала склад на 8 осіб менше, 
ніж у 2004-2005 рр. Гірше виступили команди з англійської мови, основ інформатики, 
географії. Лише по одному диплому нагороджені учнівські команди з фізики, хімії, економіки, 
історії.  

Жодного диплома не отримали команди з французької мови, математики (другий рік 
підряд), біології. 

 
Переможці IV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням 
Номінація “Література” 
1. Кальченко Юлія, учениця 7 класу, загальноосвітньої школи I-III ст. №4 

м.Комсомольська. 
2. Кладько Владислав, учень 11 класу загальноосвітньої школи I-III ст. №7 м. Лубен. 
Номінація “Історія України та державотворення” 
1. Кісенко Ірина, учениця 10 класу Новаківської загальноосвітньої школи I-III ст. 

ім.П.М. Щербаня Лубенського району. 
2. Яцура Богдан, учень 10 класу Червонозаводської загальноосвітньої школи I-III ст. №1 

Лохвицького району. 
 З метою поліпшення роботи з обдарованими учнями в області підготовлено та 

направлено довідну записку в управління освіти і науки олбдержадміністрації „Про стан 
роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах з профільним 
навчанням, ліцеях, гімназіях, спеціалізованих школах області”. 
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5.3. Гра „Дебати” на Полтавщині (Каліберда Г.А.). 
Шкільні програми дуже обмежено орієнтують на свідоме вироблення нормативного 

усного мовлення. Тому більшість школярів не вміє висловлювати свої думки, розгублюється, 
виступаючи перед великою аудиторією.  

Інтелектуальна гра “Дебати” націлена на розвиток здібностей вести переговори і дискусію, 
включає в себе багато лінгвістичних, інтелектуальних і соціальних навичок та умінь, які легко 
можна розвинути. 

Гра має давні традиції в англомовних країнах і передбачає ознайомлення учасників із 
механізмом ведення організованого обговорення різних тем. 

Дві групи учасників висловлюють свої аргументи та контраргументи, щоб переконати того, 
хто виступає в ролі судді, у правоті своєї точки зору в своїх риторичних здібностях. Гра дебати 
проводиться на Полтавщині дев’ятий рік. 

У 2006 році до Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського прибули кращі команди сезону: команда загальноосвітнього навчального 
закладу № 18 м. Полтави, гімназії №6 м. Кременчука, збірні команди Глобинського, Карлівського, 
Полтавського районів, гімназії №1 Лохвицького району, Жовтневого НВК Решетилівського 
району, Хорольської гімназії, які змагались за першість у обласних змаганнях. Змагання 
відбувались згідно вимог Положення щодо проведення інтелектуальної гри „Дебати”. 

Перша тема шкільних дебатів „Діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, 
жорстокості та експлуатації” була визначена відповідно до оголошення Президентом України 2006 
року Роком захисту прав дитини. Основним переконливим аргументом стверджуючої позиції був 
аргумент: Уряд декларує захист прав дітей.  

Аргументами заперечуючої сторони стали: Уряд декларує захист прав дітей, але бюджетні 
обмеження різко скорочують його спроміжність реально забезпечити ці права; в Україні діє дуже 
мало урядових агенств, які б постійно відстоювали права дітей; жорстоке поводження з дітьми в 
сім’ї, сімейний інцест, незаконне вивезення дітей за межі України, торгівля дітьми та сексуальна 
експлуатація, праця дітей у тіньовому секторі; погіршення економічних чинників якості медичного 
обслуговування тощо. 

 Під час реалізації другої теми дебатів „Політичні партії в Україні відіграють позитивну 
роль” школярі дебатували про те, чи можна вважати велику кількість партій, що існують в Україні 
позитивним фактором?  

 Гра „Дебати” проводиться на Полтавщині дев’ятий рік і набула широкої популярності 
серед шкільної молоді області.  

Переможці фінальних зустрічей 1998-2006 р.р.: 
1. Ліцей №1 м.Полтави ім. П.І.Котляревського (І місце у 1999, 2002, 2004 роках, 2 місце у 2005 р.); 
2. Загальноосвітній навчальний заклад №3 м.Полтави (ІІ місце у 2001р.); 
3. Загальноосвітній навчальний заклад №4 м. Комсомольська (І місце у 2000 р., ІІ місце у 2002 р..); 
4. Загальноосвітній навчальний заклад №1 м.Комсомольська (ІІ місце у 2003 р.);  
5. Гімназія №6 Крюківського р-ну м.Кременчука (І місце у2001 р.); 
6. Навчально-виховний комплекс №1 Зіньківського р-ну (І місце у 1998 р., ІІ місце у 2001 р.); 
7. Червонозаводський загальноосвітній навчальний заклад Лохвицького р-ну (І місце у 2003 р.); 
8. Навчально-виховний комплекс Новосанжарського р-ну (ІІ місце у 1998 р., ІІ місце у 2000 р.); 
9. Хорольська гімназія ( І місце у 2004 р.); 
10.  Гребінківська загальноосвітній навчальний заклад №3 (2 місце у 1999 р.); 
11. Загальноосвітній навчальний заклад № 23 м.Кременчука (І місце у 2005році);  
12. Жовтневий навчально-виховний комплекс Решетилівського району (2 місце у 2006 році); 
13. Збірна команда Карлівського району (2 місце у 2006 році); 
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Майже всі відділи (управління) освіти і науки райдержадміністрацій, міськвиконкомів 
впроваджують нову педтехнологію дебатів у процесі навчально-виховної роботи. Усі школи 
м.Полтави, м.Комсомольська, Новосанжарського, Полтавського районів мають свої клубні 
об’єднання, команди. Збільшилась кількість дебатних клубів у м. Кременчуці, Глобинському, 
Кременчуцькому, Карлівському, Лохвицькому,Шишацькому районах. 

У цьому навчальному році вийшли у фінал дві команди Решетилівського та Карлівського 
районів. Збірна команда Полтавського району отримала третє місце у грі і є достойним 
претендентом на першість. Практична діяльність дебатних клубів показала, що до першої теми 
були підібрані цікаві аргументи, критерії, наведені необхідні факти. Щодо другої теми, то вона 
виявилась складнішою за першу. Тому команди, що вийшли до фіналу поділили між собою друге 
місце. Наводимо порівняльну таблицю діяльності інтелектуальних клубів „Дебати” за дев’ять 
років їх існування.  

 
 Відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, місквиконкомів, команди яких 

стали переможцями у зональних змаганнях та брали участь у заключному турі обласних 
змагань „Дебати” протягом 1998-2004 років: 

Назва району (міста) Командне місце Назва району (міста) Командне 
місце 

м.Полтава 2,1,4,4,1,7,1,2,3 Зіньківський р-н 1,2,4,5 
Автозаводський р-н 8,4, Козельщинський р-н 7,3 
Крюківський р-н 1,7,1 Лохвицький р-н 3,6.4,1,7,5,4 
м.Комсомольськ 6,5,1,7,2,2,3,6 Лубенський р-н 7,8,7 
м.Лубни 6 Н-Санжарський р-н 2,3,2,3,5,5 
М.Миргород 8 Оржицький р-н 5 
Глобинський р-н 6,3 Полтавський р-н 3,3,6,3 
Диканьський р-н 5,4 Решетилівський р-н 8,6, 7,3,4,2 
Чутівський р-н 6,7 Хорольський р-н 2, 4 
Гребінківський р-н 2 Карловський р-н 7,2 
М.Кременчук (2006 р.) 3   

 

 Необхідно відзначити належну організовану-методичну роботу оргкомітетів та журі у обласних, 
зональних змаганях інтелектуальної гри - педагогів м.Полтави, м. Кременчука, м.Лубен, смт. 
Диканьки, Решетилівки, Лохвиці). 

Результати змагань засвідчили, що нова освітня технологія “Дебати” набула широкої 
популярності серед шкільної молоді області, охоплює більше 2600 підлітків у 254 дебатних клубах 
і спрямована на реалізацію творчих здібностей дітей розвиток їх обдарованості. Вона орієнтує 
педагогічні колективи на творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, дає 
можливість простежити участь кожної дитини у заході, проконтролювати знання, отримані ними 
на засіданнях клубних об’єднань, в процесі навчання. 

5.4. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2006” (Павлова Н.К.) 
 
В 2006 році у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2006» взяли 

участь учителі таких номінацій: початкові класи, інформатика, географія, хімія, іноземна мова.  
Оргкомітету було надіслано матеріали 86 педагогів, які висловили бажання взяти участь в 

обласному конкурсі “Учитель року – 2006”, з 28 районів та міст області. Найбільше заявок 
надійшло від учителів початкових класів. 
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З 30.01. по 02.02.06. проходив відбірковий етап обласного туру. В ході цього етапу вивчалися 
матеріали конкурсантів, та всі учасники були запрошені на співбесіду з членами фахових журі за 
номінаціями. За участь у заочному етапі його учасники одержали дипломи. 
В результаті вивчення документації, співбесіди та письмового тестування з педагогіки, психології, 
загальної культури та методики журі відібрали по 5 кращих претендентів з кожної номінації для 
участі в очному етапі обласного туру конкурсу.  
 З 25 учасників очного етапу 15 (60 %) мали вищу кваліфікаційну категорію, з них 7 (47 %) мали 
звання. 
 20 - 23 лютого відбувся очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-
2006”. 
Учасники очного етапу конкурсу брали участь у трьох конкурсах:  

* написання конспекту уроку за фахом,  
* відвідування та аналіз уроку за фахом, 
* проведення уроку. 
Учасників очного етапу обласного туру за номінаціями приймали школи №№ 16,17,21,22 

м. Полтави та Супрунівська ЗОШ Полтавського району. 
Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях стали: 

Куріпта Валентина Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 36 м. Полтави; 

Гаврильчук Ігор Леонідович, викладач інформатики обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей при Кременчуцькому педучилищі; 

Портяний Богдан Васильович, учитель географії навчально-виховного комплексу ім 
Л.І. Бугаєвської м. Комсомольська; 

Бондарєва Ольга Євгеніївна, вчитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 
Крюківського району; 

Бурлака Лідія Іванівна, вчитель німецької мови гімназії ім. В.О. Нижниченка м. 
Комсомольська. 

Кожен із перелічених учителів – майстер педагогічної справи. Усі вони досконало 
володіють теорією та методикою викладання свого предмета. Достатньо високий професійний 
рівень, знання дитячої психології, сучасної дидактики, інформаційних технологій виділяє їх серед 
інших. Проведені ними уроки показали, що ці вчителі уміють створювати оптимальні умови для 
розвитку та самовираження учнів. Вони результативно працюють. Так, Портяний Б.В., учитель 
географії НВК ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольська зі своєю учнівською командою в жовтні ц.р. 
завоювали ІІІ місце на ІІ Всеукраїнському турнірі юних географів. 

Право на участь в очному етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2006» 
вибороли Бондарєва Ольга Євгеніївна, вчитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 
Крюківського району та Бурлака Лідія Іванівна, вчитель німецької мови гімназії ім. В.О. 
Нижниченка м. Комсомольська. 

5.5. Масові заходи серед учнівської молоді (Коваленко О.П., Гарус І.Б.) 
Важливим напрямком роботи інституту є робота по формуванню творчої 

особистості учнів. Цьому сприяють учнівські олімпіади, конкурси, турніри їх проведено 15. 
Щорічно в обласному етапі учнівської олімпіади з української мови та літератури бере 
участь до 200 учнів 8 –11 класів.  
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1. Міжнародний конкурс з 
укр.мови ім.Петра Яцика 

Ліга українських 
меценатів, МОН 
України, ПОІППО 

940 280 27 5 м. м.Кременчук 
6 м. Семенівський 
район 

2. Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості 

МОН України, 
ПОІППО 

143 97 6 м.Комсомольськ 
м.Лубни 

3. Всеукраїнський конкурс 
«Вірю в майбутнє твоє, 
Україно» 

МОН Украї 
ни, ПОІППО 

68 44 5 - 

4. «Щоб далі йти дорогою 
одною» 

Обласне товариство 
ім. Олени Теліги, 
ПОІППО 

35 35 3 Музичне училище, 
ПДПУ 

5. «Ми діти твої України» ОУОН, ПОІППО 89 37 - - 
6. «Усміхнімось Вишні» ОЦЕВУВ, ПОІППО 96 48 - - 
7. «Живи, книго» МОН України, 

ПОІППО 
60 шкіл 60 шкіл - м.Полтава, 

Хорольський р-н, 
В.Багачанський р-н 

8. Найкращий читач МОН України, 
ПОІППО 

165 
шкіл 

165 
шкіл 

- м.Полтава, 
м.Комсомольськ 

9. «Поетичні зорі» Спілка письменників 
полтавщини, ПОІППО 

- 38 -  

10. Всеукраїнський 
інтерактивний конкурс 
«Колосок» 

МОН 365 -  365 Конкурс триває 

11. II Всеукраїнський турнір 
юних георафів 

МОН - - Одна 
команд
а 

м.Комсомольськ,III 
місце 

12. Міжнародний 
математичний конкурс 
«Кенгуру» 

Львівський 
національнийуніверси
тет 

6500  6500 Конкурс триває 

13. Міжнародний фізичний 
конкурс «Левеня» 

Львівський 
національний 
університет 

4003  4003 Конкурс триває 

 

У 2006 році учні Карлівського, Лохвицького та Великобагачанського району брали 
участь у Всеукраїнському конкурсі “Блакитні вежі золотого слова” на базі гуманітарного ліцею 
Київського державного університету. 5 учнів подали свої творчі доробки до Всеукраїнського 
конкурсу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Я.Франка. Для вшанування великого 
Каменяра були запрошені учні Оржицької ЗОШ, яка носить ім’я І.Я.Франка, та учениця 
Кременчуцького району – переможиця конкурсу на кращий твір про Франка. 28 учнів 
змагалися на конкурі “Обираємо професію державного службовця”, 38- у Всеукраїнському 
конкурсі творчих робіт “Мої права”. Щорічно до 80 учнів беруть участь в інтелектуальних 
змаганнях “Дебати”. 

 Починаючи з 1995 року в Полтавській області організуються та проводяться 
математичні змагання імені М.В.Остроградського на базі Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, які започатковані творчою спілкою математиків 
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Полтавщини і підтримані творчими вчителями та відділом загальної середньої освіти 
управління освіти і науки Полтавської державної обласної адміністрації, а також Полтавським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. 

Участь у II Всеукраїнському турнірі юних географів у м. Одесі команди Полтавської 
області. Результат – III місце. Участь у I турі Всеукраїнського турніру юних хіміків і 
математиків (відповідно до листа інститута інноваційних технологій і змісту освіти за № 
1.4/18– 353 від 27.06.06). Участь у III і IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін 

З метою поширення інтересу школярів до вивчення природничих дисциплін, підтримки 
талановитих учнів, активізації творчої діяльності вчителів, розроблення методичних 
рекомендацій щодо удосконалення навчальних програм та навчально– методичної літератури з 
2003 року учні загальноосвітніх навчальних закладів області беруть участь у Всеукраїнському 
інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» для учнів 3–8 класів. Найактивнішу участь 
беруть представники Козельщанського, Гадяцького, Решетилівського районів. У цих же 
районах найбільша кількість «Золотих колосків». Учні взяли участь у Всеукраїнському 
природничому інтерактивному конкурсі «Колосок».  

З 1997 року в Україні стартував Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру", 
Всеукраїнським центром, якого є фізико– математичний ліцей Львівського Національного 
університету. 

Наказом Міністерства освіти № 149 від 24.05.2000 р. пропонується обласним 
управлінням освіти довести інформацію про даний конкурс до відома педагогічних колективів 
середніх навчальних закладів та сприяти їм в організації та проведенні конкурсу. Кожного 
року МОіН України надсилає матеріал про інформацію щодо результатів проведення конкурсу 
„Кенгуру" в Україні на обласні структури (зокрема № 1/9– 584 від 19.11.2004 р. та 1н.). 
Кожний учень після проведення конкурсу отримує сертифікат відповідно учасника або – 
учасника, який показав добрий або відмінний результат, інформаційний вісник, який містить 
умови завдань всіх рівнів; розв'язки цих завдань та прізвища учнів, які отримали найкращі 
результати. Також учасники, які отримали відмінний, результат отримують додаткові 
подарунки у вигляді буклетів, книг та ін. Учні шкіл м. Полтави та Полтавської області теж є 
учасниками даного конкурсу, їх кількість збільшується: 
2003 р. – 636 учасників (м. Полтава – 594);  
2004 р. – 1910 учасників (м. Полтава – 1518); 
2005 р. – 3100 учасників (м. Полтава – 2277); 
2006 р. – більше 6500 учасників (м. Полтава – більше 3660). 

Дані по кількості учасників, на 25.12.06. планується у бік збільшення. 
1. м. Полтава – 3661. 
2. Автозаводський – 142. 
3. Крюківський – 263. 
4. Комсомольський – 137. 
5. м. Лубни – 206. 
6. м. Миргород – 14. 
7. Великобагачанський – 49. 
8. Гадяцький – 8. 
9. Глобинський – 113.  
10. Гребінківський – 169. 
11. Диканський – 16. 
12. Кобеляцький – 37. 
13. Козельщинський – 166. 

14. Кременчуцький – 166. 
15. Лубенський – 242.   
16. Миргородський – 141.   
17. Новосанжарський – 315.   
18. Оржицький – 8.   
19. Пирятинський – 88.   
20. Полтавський – 123.   
21. Решетилівській – 163.   
22. Семенівський – 20.   
23. Чорнухинський – 21.  
24. Чутівський – 78.  
25. Шишацький – 195.   



Найактивніші школи м. Полтави: № 17 (шкільний координатор Гарківець В.В., 2006р. – 
254 уч.), № 26 (шкільний координатор Марченко О.О., 2006 р. – 236 уч.), № 27 (шкільний 
координатор Гусєва– Л.В., 2006 р. – 233 уч.), № 32 (шкільний координатор Михайлець С.В., 
2006 р. – 232 уч.), № 29; (шкільний координатор Александрова А.Г., 2006 р. – 215 уч.), № 28 
(шкільний координатор Кудінова В.В., 2006 р. – 184 уч.), № 13 (шкільний координатор 
Рибальченко В.В., 2006р.– 161 уч.) 

Не беруть участь у конкурсі такі райони: Зінківський, Карлівський, Котелевський, 
Лохвицький, Машівський, Хорольський. 

Висновки:  
Позитивно у проведенні таких конкурсів, що вони допомагають учням пройти 

випробовування на на рівень творчості. 
Недоліком є, те, що конкурси надто одноманітні, які тривають по кілька років. Їх 

тематику та ідейне спрямування доречно змінювати. Крім того, навантаження у проведенні цих 
конкурсів здебільшого падає на одних і тих же учнів та вчителів. 

На рівні МОН України варто визначитись з кількістю конкурсів, а також змінити їх 
тематику, можливо, ураховуючи певні знаменні дати чи події в житті українського народу. А 
якщо конкурси є традиційними, то на рівні МОН Вукраїни чи УОН виділяти кошти для їх 
проведення. Бо перевірка усіх творчих робіт проходить на добровільних засадах, восновном 
учителів української мови та літератури.  

5.6. Робота бібліотеки інституту (Александрова Л.А.) 
На 01.01.2007 р. загальний фонд бібліотеки інституту становить 25683 прим., з нього : 
Книжковий фонд по інвентарних книгах – 24837 прим. 
- Матеріалів передового педагогічного досвіду – 187 прим. 
- Матеріалів ярмарків педтехнологій – 210 прим. 
- Літератури Британської Ради – 381 прим. 
- Друковані реферати з предметів, які здаються на різні конкурси – 248 прим.  
За 2006 рік отримано всього 649 прим. З них : 
- підручників – 57 назв – 226 прим. 
- художньої літератури – 14 назв – 20 прим. 
- методичної літератури – 14 назв – 20 прим. 
- навчальних програм – 11 назв – 47 прим. 
Поповнення, в основному, здійснюється за рахунок надходжень через централізоване 

забезпечення від МОН України, також за кошти ПОІППО та дарунки. За кошти ПОІППО 
придбано 298 прим. навчальної літератури на суму 5986,82 грн. Оформлена підписка 75 
найменувань періодичних видань на суму 5202,78 грн. 

 

 Оформлено тематичних поличок: 
– Інформаційні видання ДНПБ України на допомогу вчителю; 
– Видавництво „Освіта” і „Педагогічна Преса” – школі; 
– Згідно нового „Положення про бібліотеку ЗНЗ” бібліотека здійснює бібліотечно-

інформаційне, культурно - просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, 
популяризації книги, літератури шляхом книжкових виставок, тематичних добірок літератури. 

– Постійно біля цих поличок ведуться бесіди та інформуються всі слухачі та методисти про 
те, що і де виходить на Україні, та де можна придбати ту чи іншу літературу. До послуг 
користувачів папки “Нові надходження літератури до бібліотеки» та “Списки рекомендованої 
літератури”. 

– Технологія життєтворчості: філософські проблеми і зміст освіти; 
– Сучасні педагогічні технології; 
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– Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні; 
– Друкована продукція ПОІППО; 
– Робочий куточок бібліотекаря. 
 

В бібліотеці оформлені 23 постійнодіючі виставки, це: 
– Сучасна освіта в контексті реформування; 
– Дванадцятирічна освіта: реалії та перспективи; 
– Профорієнтація в умовах профілізації ЗНЗ; 
– Громадянська освіта: пошук, проблеми; 
– Патріотичне виховання – складова становлення громадянина; 
– Охорона праці в ЗНЗ; Україна в подіях;  
– Великі педагоги сучасності; 
– Подвиг, що не підлягає забуттю; 
– Голодомор 1932-1933 років в Україні ; 
– 28 червня – День Конституції України; 
– Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в 

системі загальної освіти України; 
– До 150-річчя від дня народження Івана Франка; 
_ Видатні історичні постаті «Тільки освічені вільні»; 
_ Болонський процес і традиції української освіти; 
_ Єфремов С. О.-видатний політичний діяч, публіцист, літературний критик і історик 

української літератури; 
_ Інформаційні бібліотечні технології; 
_ Впровадження зовнішнього оцінювання в Україні : реалії та перспективи; 
_ Державний прапор як невід`ємна ознака незалежності України; 
_ Права дитини в історичному контексті; 
_ Скарб великої любові (до Дня вчителя); 
_ Література рідного краю. Письменники Полтавщини; 
_ Об`єднана Європа – сучасна модель розвитку суспільства; 
_ Технології розвивального навчання. 
 

 Велику увагу в своїй роботі бібліотека приділяє індивідуальній роботі зі слухачами курсів, 
працівниками інституту, зокрема індивідуальним консультаціям, під час яких знайомить із 
значенням довідкового апарату книги, передмовою до неї, дає поради, що сприяють вирішенню 
проблеми добору і вибору літератури. Постійно консультує працівників по таблицям ББК, 
бібліографічному опису творів друку і багато іншого. Багато консультацій, особливо по 
підручникам, дається по телефону. Дзвонять майже всі зав РМК, методисти райво, шукають той чи 
інший підручник, замовляють по телефону ту чи іншу тему для педрад, методоб’єднань, семінарів, 
конференцій. Через телефонний зв’язок видано 21 консультацію і проведений пошук літератури 
по 12 темах. Щоквартально готуються „Списки нових надходжень літератури до бібліотеки”, які 
постійно вивішуються на стендах в бібліотеці та знаходяться в мережі ПОІППО. Електронна 
адреса бібліотеки: library@pei.poltava.ua 

З метою виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 197-р. 
“Деякі питання організації виконання Державної програми інформування громадськості з питань 
європейської інтеграції України 2004-2007 роки” та до нового навчального року, бібліотекою 
зроблено: 

1. Оформлена книжкова виставка “Європейський вибір”. 
2. Підготовлена постійнодіюча книжкова виставка за темою: “Мова, освіта, культура в 

контексті Болонського процесу”. Біля цих виставок постійно проводяться бесіди та бібліографічні 
огляди. 
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3. Згідно наказу Президента України Ющенка В.А. оформлені три книжкові виставки під 
рубрикою “Видатні історичні постаті України”: 

 “І поки жив, стояти клянусь, за руську правду і єдину Русь” (про Ярослава Мудрого) 
 До 800-річчя з дня смерті князя Романа Мстиславовича 
 До 300-річчя з дня народження гетьмана Пилипа Орлика. 

Всі ці виставки постійно поповнюються новими виданнями. 
4. Проведені 4 бібліографічні огляди літератури з даної теми для слухачів курсів.  
5. Проведений 1 бібліографічний огляд з бібліотекарями по книзі: Клепко С.Ф. Наукова 

робота і управління знаннями. – Полтава, 2005, – 201 с. 
 

4.  В рамках програми “Європа в школі” бібліотекою підготовлені: 
а) рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури до теми: ”Співробітництво між 

Україною та ЄС в галузі освіти і науки” з розділом “Європейський лікнеп”, в якому є книжкові 
новинки, і рекомендації, як можна придбати ці книжки. 

б) відкриті два нових розділи в картотеці газетно-журнальних статей: 
– європейський вибір України; 
–  Європа в школі; 
в) відкритий новий розділ у бібліотечному фонді, який буде укомплектований літературою 

“Європейський вибір”, постійно поповнюється новою літературою і дуже актуальний серед 
слухачів курсів. 

 

5. Підготовлені тематичні папки з тем: 
а) вектор інтеграції в ХХІ столітті – Європейський освітній простір; 
б) Болонський процес: подолання стереотипів.  
6. Бібліотека зробила замовлення на одержання безкоштовного часопису 

“Євробюлетень” на ІІ півріччя 2006 р. та на 2007 р. 
 

При цьому бібліотекар дотримується таких умов:  
– ведеться уніфікований , чіткий облік бібліотечного фонду (сумарна, інвентарна книги); 
–  ведеться бібліотечний опис книг та журналів, їх бібліотечне оформлення; 
–  ведеться робота над розширенням, поповненням книжкового фонду, формуванням 

ядра книжкового фонду, основу якого складає українська книга; 
–  ведеться бібліотечно-бібліографічна класифікація фонду; 
– робота по розташуванню кількості книжок на полицях; 
– складається і ведеться система картотек; 
– систематично ведеться робота над збереженням книжкового фонду; складається 

систематично каталог. 
Розпочалася інвентаризація бібліотеки з метою виявлення її реального стану та визначення 

першочергових кроків щодо удосконалення її діяльності. Розвиток інформаційної функції нашої 
бібліотеки базується, в першу чергу, на комплектуванні фонду літературою, яка повинна 
задовольнити потребу читачів. 

Бібліотека постійно брала участь у конференціях та семінарах шляхом оформлення книжкових 
виставок та рекомендаційних покажчиків до тем проведення цих заходів. Протягом року 
відсліжувалися в ЗМІ матеріали про ПОІППО та інших інститутів післядипломної освіти для 
своєчасного поповнення ними стенду «Огляд освітніх подій ПОІППО». У вересні 2006 року була 
розпочата підготовка до ремонту : спакований та винесений фонд бібліотеки в кількості 24800 
примірників книг. 

Постійний пошук нових ефективних технологій, прагнення до формування системи 
інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з методичним колективом сприяють 
утвердженню бібліотеки як культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і 
розповсюджує інформацію, здатну задовольнити будь-які запити читачів-користувачів. 
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РОЗДІЛ 6. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ (Іноземцев В.А.) 

6.1. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області (Рудь Н.В.) 

Район (місто) Предмет Термін 
вивчення Відповідальний Район (місто) 

м.Комсомольськ 
Миргородський, 
Семенівський 

українська, 
іноземні, 

російська мови
квітень 

Коваленко О.П., 
ЦехановськаВ.О. 
Гелеверя М.О. 

м.Комсомольськ 
Миргородський, 
Семенівський 

м.Полтава, м.Лубни, 
Чорнухинський, 
Лубенський математика Вересень 

2005-2006 Гарус І.Б. 

м.Полтава, 
м.Лубни, 
Чорнухинський, 
Лубенський 

Чутівський, 
Диканський 

громадянська 
освіта  Магдик О.О. Чутівський, 

Диканський 
Козельщинський, 
Кобеляцький 

виховна 
робота квітень Настенко Н.В. Козельщинський, 

Кобеляцький 
Зіньківський, 
Хорольський 

дошкільна 
освіта 

квітень 
травень Сімон О.П. Зіньківський, 

Хорольський 
м.Кременчук, 
Кременчуцький 

початкове 
навчання 

січень 
травень Крилевець М.П. м.Кременчук, 

Кременчуцький 
Розбишівська 
спецшкола-інтернат, 
Гадяцький 

спеціальна 
освіта квітень Тимошенко Н.П. 

Розбишівська 
спецшкола-
інтернат, 
Гадяцький 

Оржицький, 
Лохвицький 

біологія, 
хімія 

жовтень 
листопад 

Буйдіна О.О., Козак 
І.О. 

Оржицький, 
Лохвицький 

Полтавський, 
Шишацький, 
Решетилівській  

інформатика, 
фізика листопад Стрюк Л.О., 

Кирилюк М.В. 

Полтавський, 
Шишацький, 
Решетилівській  

Гребінківський, 
Новосанжарський 

література, 
шк.бібліотека листопад Чирка В.Г., 

Гелеверя М.О. 
Гребінківський, 
Новосанжарський

6.2. Зовнішнє оцінювання випускників ЗНЗ (Рудь Н.В.) 
У Полтавській області квота учасників у незалежному зовнішньому оцінюванні 

становила 1300 чоловік. Кожен з випускників шкіл вибраних районів за бажанням міг взяти 
участь у зовнішньому оцінюванні з одного або двох предметів. У зовнішньому оцінюванні з 
п’яти районів виявили бажання брати участь 1594 випускника: з української мови, яке тривало 
2 год. 30 хв. – 1558, з математики (2 год. 30 хв.) – 709 та історії (1 год. 45 хв.) – 679. 

31 травня та 3 червня 2006 року таку можливість мали і випускники Полтавської 
області, які брали участь у зовнішньому оцінюванні з української мови, математики та історії, 
а саме Автозаводського та Крюківського районів м.Кременчука, Диканського, Кобеляцького та 
Решетилівського районів (міський та сільський контингент учнів). В області було створено 
робочу групу, яка здійснювала організаційну роботу по підготовці до зовнішнього оцінювання, 
а також брала участь у його проведенні. 
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Для відповідальних за пункти тестування було проведено навчання, на якому доведено 
вимоги до пункту тестування, а також особливості його діяльності під час проведення 
зовнішнього оцінювання. 

До проведення зовнішнього оцінювання були залучені вчителі, які не мали відношення 
до викладання предметів, з яких проходило тестування, а саме: вчителі початкових класів, 
викладачі професійно-технічних училищ, для яких провели тренінги-інструктажі по підготовці 
до роботи на пункті тестування безпосередньо з випускниками в аудиторіях. 
 Так як випускники Полтавської області у цьому році брали участь у зовнішньому 
оцінюванні вперше, то виникли деякі проблеми як у роботі інструкторів, так і при заповненні 
бланків учнями (при наклеюванні штрих-коду, кодуванні робіт, невірно вказували номер 
зошита). Але такі ситуації були передбачені Українським центром оцінювання якості освіти, 
тому НЗО пройшло на належному рівні. 

Цьогорічні випускники, які взяли участь у зовнішньому оцінюванні, мали додаткову 
можливість зарахувати за власним бажанням отримані результати і як державну підсумкову 
атестацію, і як випробування до вищого навчального закладу. 

6.3. Моніторинг забезпечення підручниками (Атаходжаєва Н.В.) 
За останні п'ять років у Полтавській області робота по формуванню бібліотечного фонду 

навчальної літератури знаходиться в стані, що відповідає рівню сучасних вимог Міністерства 
освіти та регіональних освітніх програм. Станом на 11.12.06. забезпеченість учнів ЗОШ області 
основними програмними підручниками і навчальними посібниками відповідає середньому 
показнику забезпечення по Україні в цілому на 2006-2007 н. р.  

Учні 1-11 класів забезпечені підручниками п'ятирічного циклу видань (2002-2006) на 
69,89%. Разом з використанням збережених та відповідних програмам навчання підручників 
1998-2001 років видань забезпеченість складає 93,77%. Зокрема по класах : 

1-4 кл. – 99,72% виданнями 2001-2005 рр. ( з них новими, з 2002 року- 94,44%). Не 
вистачає підручників «Довкілля» авт. Ільченко В.Р. для 1 та 2 класу, які не видавалися за 
кошти державного бюджету; 

5-9 кл. – 92,39% (з них новими - 68,55%), не вистачає підручників для 8-9 кл., які не 
перевидавалися з 1998 року або надходили в кількості, що не забезпечувала 100% потребу з 
предметів (українська та зарубіжна література – підручники та хрестоматії, алгебра та 
геометрія, іноземні мови, що тривалий час не перевидавалися. Російська мова для шкіл з 
українською мовою навчання не надходила для 7-11 класів з 1991 року); 

5 кл. – 100% виданнями 2005 року; 
6 кл. – 98,84% ( станом на 11.12.06. не надійшов підручник «Природознавство» авт. 

Запорожець Н.В.); 
10-11кл. – 92,82% ( з них новими - 56,92%). Не вистачає «Української мови» авт. Біляєва 

для 10-11 кл., «Всесвітньої історії» авт. Полянського для 10 кл., «Географії» для 10 кл., «Осн. 
інформатики» для 10 кл., 11кл. авт. Зарецької, підручників з предмету «Людина та 
суспільство». Зношеними (виданими до 2001 року) та не цілком відповідними програмам 
навчання є частина підручників з української та зарубіжної літератури. З 1991 року не 
видавалися «Французька мова» для 10кл. та 11 кл., «Німецька мова» для 10 кл. 

Динаміка забезпечення підручниками з 2000 року свідчить про зростання показників 
забезпеченості підручниками за рахунок державного бюджету. Станом на середину 
навчального року (1 січня) забезпечення з 1 по 11 класи по навчальних роках становило: 

2000-2001 н. р. – 44,36%; 
2001-2002 н. р. – 57,71%; 
2002-2003 н. р. – 84,76%; 
2003-2004 н. р. – 83,37%; 

2004-2005 н. р. – 88 %; 
2005-2006 н. р. – 89 % 
2006-2007 н. р. – 93,77%.



Починаючи з 2002 року, показник забезпеченості підручниками учнів 1-11 класів по 
області станом на 01.01. навчального року перевищував середній показник забезпеченості по 
Україні завдяки практиці придбання підручників за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Забезпечення підручниками з програм навчання дванадцятирічної школи (1-6 кл.) 
досягається з основних предметів державного компоненту навчання 100%, включаючи потребу 
вчителів, завдяки значному зменшенню контингентів учнів 1-5 класів. У цьому навчальному 
році вперше за останні десять років підручники для 6 класу надійшли на 120% від контингенту 
учнів. Забезпечення по інших класах (7-11кл.) вирішується, крім державних постачань, за 
рахунок інших шляхів:  

- закупівля підручників за кошти місцевих бюджетів та спонсорів. Відповідно обласної 
Програми переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (розділ 
VI «Книга для школи») для навчальних закладів області придбано близько 90 тис. примірників 
навчальної літератури на суму понад 1млн. гривень; 

- перерозподіл навчальної літератури між відділами освіти (щорічно згідно наказів 
управління освіти); 

- придбання за батьківські кошти у випадках, коли підручники не надходять на повний 
контингент учнів. 

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

підготовлено комп’ютерний варіант методичних рекомендацій „Методичне забезпечення 
підготовки навчальних закладів до ліцензування діяльності, пов’язаної з наданням професійної 
освіти” 45 с. Розповсюджено у твердій та електронній копіях на кожен відділ освіти 
методичний посібник „Програмно-методичне забезпечення державної атестації позашкільного 
навчального закладу”. Підготовлено і розповсюджено у відділи освіти методичні рекомендації 
щодо проведення атестації навчально-виховних комплексів «Школа - дошкільний заклад». 25 
с.  Здійснено перевірку виконання ліцензійних умов освітньої діяльності приватними 
навчальними закладами м.м. Полтави та Кременчука. Проведено атестацію з напрямку 
загальної середньої освіти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Пирятинської філії Європейського 
університету. Підготовлено 7 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів. 

 Взято участь у підготовці матеріалів та проведенні 6-ти засідань експертної комісії 
Державної акредитаційної комісії з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних 
закладів.  Організовано діяльність СДГ з теми: Запровадження методик самооцінювання 
діяльності навчального закладу.  

Завдання, які поставила перед собою група у 2006- 2007 р. р.:  
 1). Ознайомитися з досвідом проведення самоаналізу навчальними закладами та 

певними методиками його проведення. 
 2). Підготувати методичні рекомендації з даної теми. Проведено:  
– консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість біля 150). 
– консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість 295). 
 - обласний семінар 28.04.06. на базі м. Комсомольська для начальників відділів 

(управлінь) освіти, завідуючих методичних кабінетів з теми: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІДДІЛІВ (УПРАВЛІНЬ) ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ, 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ. 

 - 22.06.06. проведено практичне заняття з директорами будинків дитячої та юнацької 
творчості районів та міст області з теми: «Організація проведення самоатестації в рамках 
підготовки до державної атестації навчального закладу». 
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6.5. Моніторинг забезпечення засобами навчання (Васильєв В.Д., Дмитренко І.І.) 
У загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів області поставлено 4686 сучасних персональних 

комп’ютерів. Середнє навантаження становить 16 учнів на 1 ПК .  
На початок дії Програми у школах було лише 2732 ПК. Середнє навантаження 

становило 36 учнів на 1 ПК .  
У 389 шкільних кабінетах інформатики наявні локальні обчислювальні мережі. У тому 

числі у сільських школах 271 кабінет, міських школах – 118.  
Підключено до мережі Internet 165 шкіл області – 37,25% потреби.  
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти веде наполегливу 

організаційно-навчальну роботу з педагогічними працівниками щодо використання 
інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі.  

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

Проводяться тренінги за програмою Інтел «Навчання для майбутнього». Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти провів тренінги (48 год. практичних 
занять + 20 год. самопідготовки.) по підготовці тренерів районного рівня. На базі опорних шкіл 
в районах (містах) тренери районного рівня проводять тренінги з учителями базових дисциплін 
шкіл району. Під час тренінгу вчителі опановують інноваційну педагогічну технологію (метод 
проектів) та інформаційно-комунікаційну технологію (підготовка публікації, презентації, Веб-
сайту) оформлення «Портфоліо». В області підготовлено 4199 вчителів базових дисциплін 
(28,8% до потреби). Зокрема, за програмою Інтел «Навчання для майбутнього» пройшли 
навчання у Кременчуцькому районі 73,11% до потреби, Кобеляцькому – 46,90%, Лохвицькому 
– 30,92%. Найгірші результати у Котелевському – 0%, Диканському – 1,84%, Миргородському 
– 4,43%. 

Разом з цим мають місце недоліки.  
В окремих школах комп’ютерна техніка потребує модернізації. 
Не у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнані локальні обчислювальні 

мережі. 
Залишається складним для вирішення питання підключення сільських шкіл до мережі 

Інтернет. Основною причиною є відсутність провайдерів у районних центрах. Інші провайдери 
надають доступ до мережі Інтернет через №№ телефонів розміщених у обласному центрі. 
Таким чином сільська школа має оплачувати за роботу в мережі та (додатково) за 
використання міжміського зв’язку. 
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РОЗДІЛ 7. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ (Королех О.К.) 
Згідно з планом роботи інституту за 2006 рік було проведено 7 засідань вченої ради 

інституту, із них запланованих – 6. Розглянуто 73 питання, із них планових – 13, позапланових 
– 60. 

Серед розглянутих питань найбільша увага приділялась проблемам післядипломної 
освіти педагогічних працівників, реалізації цільових установок діяльності інституту, роботі по 
використанню традиційних та інноваційних форм післядипломної освіти керівників освітніх 
закладів, впровадженню та використанню експериментальних електронних засобів 
навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах області, здійсненню 
експериментальної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах області. 

Були підведенні підсумки діяльності спеціальних дослідницьких груп, апробації 
навчальної літератури у 2005-2006 н.р., організаційно-методичного забезпечення I етапу 
переходу на новий зміст та структуру навчання.  

На вченій раді за 2006 рік схвалено до друку: 22 навчально-методичних, 2 методичних, 
2 довідниково-методичних, 1 модульний посібники, 1 посібник з досвіду роботи, 7 методичних 
збірників, 1 збірник матеріалів науково-практичної конференції, 1 збірка статей, 1 
інформаційно-методичний збірник, 1 довідник, 1 брошура, 10 журналів (5 журналів 
«Постметодика», 5 – «Імідж сучасного педагога»). 

Впродовж 2006 року на контролі вченої ради стояло 54 питання. 
Контроль за виконанням рішень вченої ради здійснювався ректором та проректорами 

згідно напрямків діяльності. 
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РОЗДІЛ 8. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ (Золотухіна В.М.) 
Робота науково-методичної ради ПОІППО у 2006 році була спрямована на сприяння 

реалізації державної освітньої політики у регіоні з питань науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області. 

Відповідно до плану роботи ПОІППО за звітний період проведено 5 засідань науково-
методичної ради, на яких розглянуто 11 питань: 7 планових (про забезпечення методичної 
допомоги районним (міським) методичним кабінетам відповідно до заявки; про організаційне 
та науково-методичне забезпечення викладання предметів художньо-естетичного циклу в ЗНЗ 
області та проведення позакласної роботи; про затвердження оцінки фахових комісій щодо 
експертної оцінки методичних розробок педпрацівників – претендентів на звання «вчитель-
методист»; про підсумки атестації педагогічних кадрів в області і інституті та завдання щодо 
удосконалення цієї роботи; про роботу кафедр у здійсненні науково-методичного забезпечення 
післядипломної освіти в області; про нормативно-методичне забезпечення атестації вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з напрямку: загальна середня освіта; про виконання 
державної програми розвитку та функціонування української мови освітянами області; про 
організаційно-методичне забезпечення викладання хімії в ЗНЗ області) та 4 позапланових 
(затвердження складу фахових комісій щодо експертної оцінки методичних розробок 
педпрацівників – претендентів на звання «вчитель-методист»; про рекомендацію до друку 
навчально-методичного посібника «Олімпіадні задачі з фізики. Умови та розв’язки» за 
редакцією Л.О.Стрюк; про затвердження програми з фізичної культури 6-7 кл. (допрофільне 
навчання спортивного напряму), Укладачі: Л.Г.Діденко, А.О.Бацман, С.Ю.Ісаєнко; про 
схвалення збірника методичних рекомендацій «На допомогу керівнику гуртка позашкільного 
навчального закладу (укладачі: Грабко В.П., Драчинський А.Г., Каліберда Г.А.)  
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РОЗДІЛ 9. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ (Сазан В.А.) 
 У 2006р.в інституті проведені ремонтні роботи: навчального корпусу на суму  
 358014 грн. ,гуртожитку інституту 300311 грн. 
 Придбано: 
 -ноутбук 1 шт. 7196 грн. 
 -комп”ютери 5 шт. 38000грн. 
 -безкоштовно отримано комп”ютери від РТК ”Золотий слон” (по програмі «Intel») 
 на суму 22960 грн. 
 -принтер лазерний 1986 грн. 
 - автомобіль ВАЗ 210990 31625 грн. 
 - меблі для гуртожитоку 18126 грн. 
 -меблі для інституту 13613 грн. 
 - меблі для аудіторій (2 комплекти) 21119 грн. 
 Поновлено обладнання ( принтери 2 шт.-21013 грн),меблі ( столи комп”ютерні , тумби,шафи 
для книжок,шафи для одягу та ін.меблі для службових кабінетів)-61562 грн. 
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РОЗДІЛ 10. ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ ЗА 2006 РІК  

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

області друкованою науково-методичною продукцією. У 2006 році РВВ займався забезпеченням 
інституту підготовкою, набором, правкою та роздрукуванням різноманітних матеріалів. 
Оброблено близько 160 вхідних та вихідних документів ПОІППО, загальним обсягом близько 75 
умовних друкованих аркушів. 

Відділом було підготовлено сім номерів науково-методичного журналу «Постметодика», 11 
номерів «ПОІППО-Новин», зверстано, розтиражовано та виготовлено 30 найменувань друкованих 
видань інституту загальним обсягом близько 220 умовних друкованих аркушів та загальним 
тиражем близько 7 000 примірників. Працівниками РВВ підготовлено 4 публікації в журналі 
„Постметодика” та дві публікації у обласних ЗМІ. 

Для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти Полтавщини відділ 
здійснював реалізацію і координацію обласної програми видавничої діяльності ПОІППО та 
Кременчуцького педучилища на 2005 – 2009 роки, яка була затверджена рішенням вісімнадцятої 
сесії четвертого скликання Полтавської обласної ради 23 березня 2005 року. Відповідно плану 
видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ на 2006 рік видано 11 найменувань науково-методичної 
літератури інституту загальним тиражем 9500 примірників, увесь тираж безкоштовно 
розповсюджений серед педагогічної громадськості Полтавської області. Редакційно-видавничим 
відділом на виконання обласної програми підготовлено до друку 2 найменування друкованої 
продукції ПОІППО загальним тиражем 2000 примірників. 

22 серпня 2006 року на базі школи №38 м. Полтави проведено ХІІ обласний ярмарок 
педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини”. Його мета – розвиток 
методичної роботи, поновлення обласного інформаційного банку передового педагогічного 
досвіду, створення умов для реалізації творчої продукції педагогів. В урочистому відкритті 
взяли участь заступник голови Полтавської ОДА Надія Семенівна Мякушко, начальник 
управління освіти і науки Полтавської ОДА Володимир Іванович Мирошниченко, ректор 
ПОІППО Павло Іванович Матвієнко. 

У ярмарку взяли участь близько 1,5 тис. учасників – делегати шкіл області, районні 
(міські) відділи освіти, Полтавський медичний коледж, Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва, Кременчуцьке педагогічне училище, Полтавський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Обласний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, представивши близько 3 тис. робіт.  

На ярмарку працювали 25 павільйонів. Серед кращих – “ВНЗ для школи”, “Кращі роботи 
ярмарку”, “Нові інформаційні технології”, “Дошкільне виховання”, “Початкове навчання”, 
“Школи-інтернати”, “Позашкільні навчально-виховні заклади”, “Пересувна виставка 
передового педагогічного досвіду”. Районні (міські) відділи освіти презентували досвід в 
окремих павільйонах. Було представлено інноваційну та експериментальну діяльність району, 
кращі школи, динаміку розвитку освіти впродовж останніх 3-х років, друковану продукцію 
вчителів, виготовлену типографським способом, авторські методичні посібники методистів 
районних (міських) методичних кабінетів.  

 Відвідувачі мали змогу ознайомитися з експозицією павільйону “ПОІППО”, оглянути 
кращі роботи ярмарку, друковану продукцію редакційно-видавничого відділу ПОІППО, 
відвідати виставку–продаж книготорговельних організацій і фірм, виставку-продаж газет 
видавництва “Шкільний світ”.  

Впродовж ярмарку працювали педагогічні майстерні – павільйонів “Малятко” (дошкільне 
виховання), “Початкове навчання”, “Методики виховання”, “Природничо-математичні 
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дисципліни”, “Гуманітарні дисципліни”, під час роботи яких творчі вчителі Полтавщини 
обмінялися досвідом.  

У “Конференц-залі реклами нової педагогічної літератури” відвідувачі ознайомилися із 
новими виданнями для педагогів від видавництва “Торсинг” (м.Харків). Було представлено 
також нові випуски журналу “Імідж сучасного педагога” – „Журналістська молодь 
Полтавщини” та „Педагогічна царина фольклористики”. 

За найкращі доробки близько 30 педагогів нагороджені грамотами управління освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації та більше 100 – грамотами ПОІППО.  

РВВ виготовив роздаткові матеріали для 5 Всеукраїнських виставок, семінарів та 12 
обласних конкурсів, семінарів, конференцій, виставок.  

РВВ організував участь освітян Полтавщини у одній Міжнародній та одній 
Всеукраїнській виставках. 

15–17 лютого 2006 року на базі київського Палацу спорту відбулася Дев’ята міжнародна 
виставка навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2006”. 

Виставку організували Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук 
України, виставкова фірма „КАРШЕ”.  

Передові педагогічні технології освітян Полтавської області були представлені у 
павільйоні „Освіта Полтавщини”. До складу полтавської делегації входили, завідуючий 
редакційно-видавничим відділом ПОІППО Кіптілий І.О. (керівник делегації), завідуюча 
Новосанжарським районним методичним кабінетом Карась Н.В., директор Хорольської 
гімназії Копайгора М.М.. Активну участь у презентації взяли освітні заклади Полтавської 
області: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського, Полтавський обласний методичний тренінговий центр, Хорольський, 
Решетилівській, Новосанжарський, Зіньківський, Карлівський районні відділи освіти, 
Комсомольський міськво, Автозаводський райво міста Кременчука, полтавські дошкільні 
навчальні заклади комбінованого типу № 59 „Малятко” та № 77 „Джерельце”, Кременчуцький 
дошкільний навчальний заклад № 64.  

Виставку оглянули численні представники педагогічної громадськості України, зокрема, 
делегація педагогів Лубенського та Пирятинського району.  

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України та активну 
участь у Дев’ятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2006” 
освітяни Полтавської області були нагороджені 2 іменними подяками та 5 дипломами 
учасника.  

Уперше у номінації „Упровадження нових форм організації навчально-виховного 
процесу” Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського вручено свідоцтво Дев’ятої міжнародної виставки навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні – 2006” про нагородження бронзовою медаллю.  

26-28 жовтня 2006 р. на базі Київського Палацу спорту відбулася Третя Всеукраїнська 
виставка-презентація „Освіта України. Інноваційні технології навчання”. Виставку 
організували Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, 
виставкова фірма „КАРШЕ”.  

Передові педагогічні технології освітян Полтавської області („Школа здоров’я”, „Школа-
родина”, місцеве самоврядування, освітня система „Довкілля” та ін.) були представлені у 
павільйоні „Освіта Полтавщини”. До складу полтавської делегації входили завідуючий 
редакційно-видавничим відділом ПОІППО І.О. Кіптілий, завідуюча Новосанжарським 
районним методичним кабінетом Н.В.Карась, директор Хорольської гімназії М.М.Копайгора. 
Активну участь у презентації взяли освітні заклади Полтавської області: Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський, 
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Кобеляцький, Пирятинський, Новосанжарський, Зіньківський, Карлівський районні відділи 
освіти, Комсомольський та Кременчуцький міськво, полтавські дошкільні навчальні заклади.  

Виставку оглянули численні представники педагогічної громадськості України, зокрема, 
від Полтавської області делегація педагогів м.Кременчука та Пирятинського району.  

Учасники виставки від Полтавської області отримали нагороди, вручені міністром освіти 
і науки України С.М. Ніколаєнком: 7 почесних дипломів, 9 дипломів виставки-презентації за 
розробку й упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, 2 
почесні іменні грамоти, почесне звання лауреата конкурсу у номінації „Інновації у 
навчальному процесі” (Хорольська гімназія) та почесне звання лауреата конкурсу у номінації 
„Інновації у розробці сучасних технічних та наочних засобів навчання” (Комсомольська ЗОШ 
№ 1). Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського удостоєний почесного звання „Лідер сучасної освіти”. 

Для забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази ПОІППО редакційно-видавничим 
відділом придбано один комплект комп’ютерного обладнання.  

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів 
області (проведено 26 годин лекцій та практичних занять).  

10.2. Фаховий журнал „Постметодика” (Стоцька О.В.) 
Інститутом продовжено видання журналу Постметодика, який видається з березня 1993 

року (Реєстрове свідоцтво: ПЛ №51 від 17 лютого 1994 року). Умовою публікації у 
"Постметодиці" є якість матеріалу та відповідність вимогам ВАК. Критерії відбору статей, 
яких дотримується "Постметодика", такі: 1. Важливість, актуальність для розвитку сучасної 
школи. 2. Доступність для читача. 3. Несподіваність. 4. Міждисциплінарність. 5. Елегантність. 

У 2006 році «Постметодика» актуалізувала такі теми: «К.К.Д. освіти» (про 
вдосконалення навчальних планів і програм); «Школа майбутнього» (про пошук шляхів її 
створення та успішні приклади в Україні та за кордоном); «Європейська інтеграція» (дві ідеї 
європейської освіти; упровадження ініціатив з євроінтеграції на Полтавщині); «Мережі в 
освіті» (про глобальну мережу розробників змісту освіти, Всесвітню павутину, медіамережі та 
інновацію Б.Гейтса – «інформаційну магістраль»), «Найкращі уроки вчителів зарубіжної 
літератури області» (методика зарубіжної літератури на сучасному етапі). Серед авторів 
„Постметодики” за 2006 р. – 15 працівників ПОІППО 

2006 року редакцією «ПМ» здійснено активну діяльність з перекладу українською 
мовою статей провідних європейських освітян: Ірмелі Галінен, завідуючої відділом загальної 
освіти фінської Національної ради освіти (стаття «Процеси становлення фінського 
курикулуму. – ПМ. – 2006. – №1»); Дакмари Георгеску, координатора програм відділу бюро 
освіти ЮНЕСКО (стаття «Курикулярна філософія двадцять першого століття: що старого і 
нового?». – ПМ. – 2006. – № 3). Здійснено публікацію структурного документа «Товариство 
практики» як глобальна мережа розробників змісту освіти» (ПМ. – 2006. – № 4). 

 У лютому 2006 року проведено семінар-презентацію спецвипуску журналу 
«Постметодика» «Складні питання в освіті» (№ 6, 2005), виданого за сприяння Полтавської 
обласної ради. Понад 40 педагогів та представників громадських організацій та ЗМІ 
обговорили питання, які є центральними у цьому випуску «Постметодики»: освітня порлітика 
в демократичній державі, бар‘єри на шляху впровадження нових концепцій розвитку освіти та 
засоби їх подолання; проблема забезпечення шкіл навчальною літературою та шляхи її 
ліквідації; способи досягнення справедливого, прозорого та якісного оцінюваня учнів. 
Найбільший резонанс у присутніх викликало питання про корупцію в освіті. 
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10.3. Фаховий журнал „Імідж сучасного педагога” (Білик Н.І.) 
Науково-практичний освітньо-популярний журнал „Імідж сучасного педагога” (засновники: 

ТОВ „АСМІ”, ПОІППО, ПДПУ) функціонує з 1 червня 1999 року (реєстрове свідоцтво: ПЛ. № 364 
від 10 квітня 2000 року). Фахове видання з педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України № 
1-02/5 від 10 травня 2000 року). 

Протягом 2006 року видано 10 тематичних номерів серед яких: “Журналістська молодь 
Полтавщини”; “Педагогічна царина фольклористики”; “Розвиток управлінського потенціалу 
керівника”; “Орієнтири соціальної педагогіки”; “Освітня галузь “Технологія”; „Престиж учителя”. 

Актуальними темами статей 2006 року є особистісно зорієнтоване навчання та виховання; 
інноваційна діяльність, художньо-педагогічна освіта; застосування інтерактивних методів навчання; 
соціальна педагогіка; інтеграція психології та педагогіки тощо. 

Журнал продовжує обласний огляд-конкурс „Сільська школа” (6 загальноосвітніх навчальних 
закладів).  

10.4. Анотований список друкованої продукції ПОІППО (Кіптілий І.О.) 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ: 
 

1. «Постметодика», 2006. – №1 (65). – «К.К.Д освіти». – 64 с.  
  

З’ясовано підходи до визначення коефіцієнта корисної дії освіти. 
Запропоновано теоретичну основу підвищення ефективності освіти – 
«критично-конструктивну дидактику». Розкрито особливості вдосконалення 
навчальних планів і програм (змісту освіти) як основи підвищення її 
ефективності. 
 

 
2. «Постметодика», 2006. – №2 (66). “Школа майбутнього”– 64 с.  
 

 Тема номера – пошук шляхів створення «Школи майбутнього» та 
успішні приклади в Україні та за кордоном. Матеріали обласного семінару 
директорів ЗНЗ Полтавщини «Упровадження педінновацій у навчально-
виховний процес освітнього закладу як шлях до створення моделі «Школи 
майбутнього» розкривають перспективи, необхідність та ризики формування 
школи майбутнього; інноваційні здобутки Новосанжарського НВК. 
Представлено книгу Г.Драйдена та Дж. Воса «Революція у навчанні». 

Висвітлено педагогічно важливі думки роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер». 
 

3. «Постметодика», 2006. – №3 (67). – “Європейська інтеграція”. – 64 с.  
Представлено дві ідеї європейської освіти ( перша - необхідність надавати 
дітям комплексні знання, друга – необхідність виробляти зміст освіти 
(курикулум) на основі сучасних досягнень науки про людину, її мозок, пам‘ять). 
Висвітлено результати упровадження ініціатив з євроінтеграції у вищій та 
середній освіті Полтавщини (білінгвістична модель навчання студентів в 
університеті споживчої кооперації; євроклуби, досвід роботи шкіл у проекті 
Асоційованих шкіл ЮНЕСКО; напрями реформування шкільних бібліотек). 
Розкрито парадокси і абсурдні суперечності інтеграції України у світові 
процеси. 
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4. «Постметодика», 2006. – №4 (68). – “ Мережі в освіті”. – 64 с. 
 

Розглядається, які мережі діють в освіті; наскільки вони ефективні; які 
люди та організації складають ці мережі, ідеї та форми співпраці їх учасників. 
Доводиться, що осучасненню школи сприятиме долучення до глобальної мережі 
розробників змісту освіти, Всесвітньої павутини, медіамереж. Надруковано 
розділи з книги Білла Гейтса «Дорога у майбутнє», у якій він передбачає 
створення Інформаційної магістралі – надпотужної і надшвидкісної мережі 
обміну інформацією. 

 
5. «Постметодика», 2006. – №5 (69). – “Модернізуючи освіту”. – 64 с. 
 

У фокусі цього номера – Всеукраїнські та регіональні проекти, що 
фіксують модернізаційні зусилля освітян: Ярмарок педтехнологій, ІІІ 
Всеукраїнська виставка-презентація «Освіта України. Інноваційні технології 
навчання», Всеукраїнський науково-методичний семінар україністів з 
компетентнісної переорієнтації освіти, Міжнародний конгрес «Українська 
освіта у світовому просторі».  
 

 
6. «Постметодика», 2006. – №6 (70). – “Дидактика зарубіжної літератури в 
українській шкільній освіті”. – 64 с. 
 

Уміщено дослідження провідних українських учених у галузі зарубіжної 
літератури: Ю.І.Ковбасенка, О.Ніколенко та кращі уроки вчителів зарубіжної 
літератури області. Надруковано два розділи з книги професора В.В.Шкоди 
«Філософія in action»: Новая «шинель» та «Перед працею — молитва», що 
допоможуть учителям по-новому поглянути на творчість М.Гоголя та 
Д.Дефо.  

 
7. «Постметодика», 2006. – №7 (71). – “Антропологізм в освіті: джерела, 
досягнення та перспективи”. – 64 с. 
 

У номері розглядаються різні аспекти сучасної культури та освіти, 
розкривають проблеми реалізації антропологічного підходу у науково-
педагогічних дослідженнях і в освітянській практиці. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

8. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №1 (60). – „Журналістська молодь 
Полтавщини”. – 72 с.  

У номері в основному представлені авторські матеріали педагогічних 
працівників Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Т.Г.Шевченка та кафедри видавничої справи та редагування 
Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і 
управління. 

Матеріали піднімають питання журналістської освіти в Україні та, зокрема, 
Полтавщини. Акцентується увага на актуальності створення кафедр видавничої справи та 
редагування, про що вимагає сьогодення. 

Методичні скриньки вчителів журналістики, громадянської освіти поповнилася цікавою 
режисурою практичних занять з журналістської майстерності та журналістського 
розслідування. 

Неабиякий інтерес у читача може викликати історія української преси та організація 
видавничої діяльності на Полтавщині. 

У рубриці “Талан-доля молодих” розміщені нариси майбутніх журналістів Полтавщини, 
які підкреслюють їх літературні здібності та світобачення. 

На 1-й і 4-й сторінках обкладинки журналу представлені роботи, що розкривають 
фотомайстерність молодих журналістів. 

 
9. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №2 (61). – „Педагогічна царина 
фольклористики”. – 80 с.  

 
Номер присвячений 25-річчю кафедри музики Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Науковці України, Росії, Бельгії, Німеччини висловлюють цікаві думки 

щодо українського музичного фольклору, про його розвиток. Вони 
закликають педагогів бути активними збирачами фольклору, що, 
безумовно, допоможе збагатити музичну культуру народу. 

На сторінках журналу широко висвітлено питання: хорового 
мистецтва в Полтавському педагогічному університеті; про основоположника української 
фольклористики М.Лисенка; про дослідження фольклору В.Верховинцем, В.Щепотьєвим. 

Особлива увага надається педагогічному потенціалу українського фольклору в 
моральному та естетичному вихованні студентської молоді. 

Рубрика “Книжковий хіт-парад” представлена творчими напрацюваннями 
професорсько-викладацького складу кафедри музики ПДПУ імені В.Г.Короленка. 

Рубрика “Журнал у журналі” розкриває творче співробітництво хорів-побратимів “A 
Lieta Vita” I “Калина”. Г.С.Левченко, професор, заслужений працівник культури і заслужений 
діяч мистецтв України, з глибоким хвилюванням говорить про збереження та популяризацію 
української народної пісні.  
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10. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №№3-4 (62-63). – „Розвиток 
управлінського потенціалу керівника”. – 134 с.  

 
Широко представлені рубрики “Післядипломна освіта” (пріоритетні 

форми і методи роботи навчання керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти; модель 
діяльнісно-творчої співпраці та шляхи розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ т.ін.) і “Педагогічний менеджмент” (основні підходи до 
моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ, стратегія управління 

сучасним навчальним закладом і регіоном, моніторинг якості навчально-виховного процесу як 
основа ефективного управління ЗНЗ та управлінської діяльності керівників шкіл т.ін.). 

Також акцентується увага на розвитку інноваційних процесів у регіоні, інноваційних 
педагогічних технологіях та інноваційній культурі вчителя, психолоічних особливостях 
управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Висвітлюються питання освітнього простору країн: проблема створення освітніх 
округів в Україні і досвід США; школи та університети Італії; особливості діяльності 
педагогічних відділень початкової освіти у Греції; театральна освіта в акторських цехах 
середньовічної Німеччини. 

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал про Сагайдацьку ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Шишацького району Полтавської області.  

 
11. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №№5-6 (64-65). – „Перспективи 
художньо-педагогічної освіти”. – 108 с.  

 
Номер присвячений 25-річчю кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Приділяється особлива увага перспективам розвитку та оновленню 

художньо-педагогічної освіти в Україні; науковому осмисленню освітнього 
простору культури в педагогічній теорії; мистецьким дисциплінам в 
реформаційних процесах євро інтеграції. 

У номері представлені матеріали зарубіжного досвіду: вивчення образотворчого 
мистецтва в Ізраїлі; підготовка студентів педагогічного напряму зі спеціальності “Художня 
освіта” в Польщі. 

Широко висвітлено матеріали рідного краю: 
- розвиток жіночої художньо-промислової освіти на Полтавщині у кінці ХІХ – на 

початку ХХ століть; 
- модернізація художньо-педагогічної освіти на лівобережній Україні: історія та 

сучасність; 
- роль християнських духовних цінностей у вихованні школярів. 
Крім того, акцентується увага на розвитку творчої особистості майбутнього фахівця 

художнього профілю; професійній компетентності вчителя образотворчого мистецтва у 
галузі художнього розпису та багато іншого. 
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12. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №7 (66). – „Орієнтири соціальної 
педагогіки”. – 68 с.  

 
До номеру подані матеріали співробітників кафедр педагогіки, 

соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічних ВНЗ Полтави, 
Черкас, Києва, Вінниці, Кіровограду, Кривого Рогу, Умані, Ялти. 

Викликають певний інтерес статті: «Історіографічний аналіз 
концепцій соціалізації особистості»; «Проблема соціалізації особистості 
майбутнього вчителя»; «Соціалізація учнів у контексті профільної освіти в 

австрійській основній школі»; «Роль розвивального середовища в соціалізації особистості 
дитини». 

Висвітлені окремі питання про: підготовку студентів педагогічних ВНЗ до соціально-
виховної роботи; роботу центру практичної психології і соціальної роботи; проблема 
соціалізації дошкільника у виховній системі навчального закладу та особистості в теорії і 
практиці педагогів-реформаторів т.ін. 

Зроблено презентацію спеціальності «Соціальна педагогіка». 
 

13. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №8 (67). – „Освітня галузь 
“Технологія”, присвячений академіку Д.О.Тхоржевському. – 80 с.  

 
У центрі уваги читача педагогічна спадщина і сучасність академіка 

Д.О.Тхоржевського. Відкриває номер інформація про освіту і науку у перші 
100 днів діяльності коаліційного уряду за підписом міністра освіти і науки 
С.Ніколаєнка. 

Свою точку зору щодо упровадження новітніх освітніх технологій у 
зміст підготовки вчителів трудового навчання, освітньої галузі 

“Технологія” і трудового виховання, технологій для всіх українців трактують академік 
В.Пащенко, член-коресподент А.Бойко, доцент С.Клепко. 

Цікава інформація з питань: порівняльної характеристики традиційної та кредитно-
модульної систем організації навчального процесу; аналізу пізнавальної активності майбутніх 
студентів до системи навчання у ВНЗ; упровадження сучасних педагогічних технологій у 
систему вищої освіти; обґрунтування змісту ергономічної підготовки учителів трудового 
навчання.  

Але особливий акцент зроблений на: підвищення кваліфікації вчителів трудового 
навчання Полтавщини; формування дидактичної компетентності інженера-педагога; на 
проектно-психологічну діяльність учнів у змісті трудового навчання.  

Методична скринька вчителя трудового навчання містить такі матеріали: 
- системи трудового навчання в контексті освітньої галузі “Технологія”;  
- розробка змістового модуля “Конструювання одягу”; 
- вивчення культурних рослин у курсі “Сучасне сільськогосподарське виробництво”;  
- роль дизайну у розвитку творчих здібностей школярів на уроках праці;  
- ергономічні вимоги організації навчально-виховного процесу в змісті освітньої галузі 

“Технологія”;  
- удосконалення організації трудового навчання у шкільних майстернях. 
Школа-гімназія № 30 м. Полтави представлена як репрезентант трудового навчання.  
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14. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – № 9-10 (68-69). – «Престиж 
учителя в Україні». – 132 с.  
 
 
 
 
 
 
 

 
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
 

15. Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус-кво, 
перспективи. – П.: ПОІППО, 2006. – 30 с. 
 
Брошура присвячена висвітленню різних напрямків діяльності одного з 
підрозділів ПОІППО – кафедри філософії економіки освіти. Особливу 
увагу приділено науковій, навчально-методичній та видавничій діяльності, 
що здійснюється співробітниками кафедри.  
 
 
 

 
 

16. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ. Матеріали 
Всеукраїнського семінару 8 грудня 2006 р. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 
68 с. 
 
Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників 
Всеукраїнського семінару „Економіка освіта та освітня діяльність”. 
Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, – і новаторські, і 
традиційні, – в усьому своєму розмаїтті поєднуються спільним об’єктом 
дослідження – економікою освіти. Якою вона є зараз? Кожен із авторів 
дає відповідь, виходячи з особистого досвіду, власного погляду на те, як 
зробити нашу освіту максимально прогресивною, дієвою та ефективною.  

Книга орієнтована на широке коло читачів – педагогів, науковців, філософів, всіх, хто 
цікавиться проблемами освітньої політики в Україні. 

ПОЛТАВА 2006

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
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ОСВІТИ 

Полтавщини. Нові 
адреси передового 
педагогічного 

досвіду. 
 

Полтава- 2006 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ: 
 

17. Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку 
сучасної 12-річної школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. 
Кременчука Михайлик Л.В. / Укл. Т.М. Дзюба. - Полтава: АСМІ, 2006. - 
92 с. (5,4 д.а.). 
 

Пропоноване видання знайомить з досвідом директора ліцею ЛЬ 4 м. 
Кременчука Михайлик Любов Василівни, яка стала переможцем міського і 
обласного туру конкурсу «Учитель року-2004» у номінації «Заступник 
директора». Систему роботи Любов Василівни по праву можна вважати 
прикладом стратегічного управління сучасною 12- річної школою. Модель 

науково-методичного забезпечення розвитку ліцею, представлена на сторінках посібника, 
базується на відкритості закладу сучасним і майбутнім перетворенням і спрямована на створення 
сприятливих умов і можливостей для саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації 
особистості учня й учителя. 

Науково-методичні надбання директора школи можуть бути рекомендовані для 
впровадження у педагогічний процес шкіл різних типів, використання керівниками шкіл у 
практичній діяльності. Багатоаспектний досвід, який набуто перш за все в організації науково-
методичної діяльності, заслуговує на увагу і потребує якнайшвидшого запровадження. 
 

18. Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового 
педагогічного досвіду. Полтава: ПОІППО. 2006. - 208 с. (12,4 д.а.). 
 

Книгу «Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового 
досвіду» присвячено досвіду роботи колективів 17 шкіл Полтавщини, що 
стали переможцями всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України», 
організованого редакцією газети «Директор школи» видавництва 
«Шкільний світ» за підтримки Народного Союзу «Наша Україна». 
Упорядник -завідувач кафедри менеджменту освіти І. В. Охріменко, 

передмова проректора з науково-методичної роботи В.ЬА. Золотухіної. Крім того, у книзі 
висвітлюється також' кращий досвід роботи колективів Новосанж'арського НВК, 
Новоаврамівської гімназії та обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської 
місцевості ім. А.С. Макаренка. 
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Науково-

методичний 
посібник 

(курс лекцій) 
 

ПОІППО, 2006 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ: 
 

19. Науково-методичний посібник (курс лекцій): Науково-методичні 
основи змісту сучасної освіти / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, 
К.Ж.Гуз, В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, М.І.Степаненко, О.П.Коваленко, 
В.В.Чирка. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  

 
Науково-методичний посібник висвітлює актуальні проблеми 

методики та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення 
української мови з погляду історії та сучасності, історичні аспекти 
створення правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної літератури 

в школі, запровадження технологій особистісно орієнтованого навчання при вивчені 
природничих дисциплін, застосування інноваційних педагогічних технологій в аспекті 
цілісності знань учнів, системного підходу до вивчення геометрії, використання творів, 
мистецтва як засобу гармонізації і психологічного захисту людини, методичні аспекти 
зовнішнього оцінювання як засобу підвищення якості освіти. 

 
20. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи: 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення”: 17 листопада 
2005 р.. – Полтава. – 2006. – 208 с. 
 

Збірка матеріалів конференції висвітлює актуальні проблеми компетентнісно 
орієнтованої освіти; інноваційні підходи до формування життєвих ключових 
компетентностей учнів; методологічні філософські та психологічні аспекти 
компетентнісно спрямованого навчально-виховного процесу. 

 
ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ І ІНФОРМАЦІЇ: 
 

21. Гладка Т.І. Здійснення інноваційної діяльності та проведення 
педагогічних експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах: 
Методичні рекомендації.-Полтава:ПОІППО, 2006.-28 с. 

У збірнику описується технологія впровадження інновацій в освітній 
процес, розкрито методику розробки інноваційного проекту та організації 
експериментальної діяльності, процедуру експертизи документів на 
проведення педагогічних експериментів. Подаються форми звіту, заявки на 
проведення експериментальної діяльності, вимоги до підготовки 
експериментальних програм.  

 
22. Сиротенко Г.О. Інновації як основа змін освітньої практики. 
Інформаційно-методичний збірник: /Упорядник Г.О. Сиротенко, 
Полтава, ПОІППО, 2005.- 160с.  

Матеріали інформаційно-методичного збірника стануть у нагоді 
керівникам шкіл, педагогам, які налаштовані на творчість, прагнуть до 
цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні і вихованні. 

Пропонований теоретичний і практичний досвід здійснення 
інноваційної діяльності, реформування школи, як у нашій країні, так і у 
світовому освітянському просторі, допоможе освітянам у створенні якісно 

нової педагогічної практики та побудові школи майбутнього. 
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Робота з візуальними 
джерелами навчання 
на уроках історії як 
засіб розвитку 
пізнавальних 
здібностей та 

критичного мислення 
учнів. 

 
ПОІППО, 2006 

 
Сиротенко Г.О.  

 
 

Інноваційна 
діяльність педагога:  
від теорії до успіху.  

 
 

Полтава,2006 

 

 
23. Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. 
Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – 
Полтава: ПОІППО, 2006.– 124 с.  

 
Матеріали інформаційно-методичного збірника призначені 

педагогічним працівникам, які прагнуть поліпшити результати у навчанні і 
вихованні учнів через застосування інновацій, допоможуть здійснювати 
інноваційну діяльність, метою якої є формування принципово іншого образу 

школи, яка б створювала для кожної дитини ресурс її особистісного розвитку. 
 
 
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 
24. Міжкультурні та міжпредметні зв 'язки на уроках словесності. 
Матеріали обласного семінару методистів української мови та 
літератури. – ПОІППО, 2006. 
 

У збірці висвітлені теоретичні аспекти міжкультурних та 
міжпредметних зв'язків на уроках української мови та літератури ( 
українська мова та економіка, українська література та географія, 
українська література та етика). Матеріал презентує досвід роботи 
учителів Лубенського району. 
 
25. Забезпечення наступності та перспективності при упровадженні 
культурологічної змістової лінії на уроках словесності. Матеріали 
обласного семінару методистів української мови, російської мови та 
зарубіжної літератури. ПОІППО, 2006.  
 

У збірці представлено теоретичний матеріал з проблем наступності 
між початковою та середньою ланками школи на уроках української та 
російської мов, української та зарубіжної літератур, а також 

простежується культурологічна та соціокультурна змістова лінія мов та літератур, 
закладена в Державному стандарті галузі "Мови та літератури". У матеріалах подано досвід 
учителів словесності М.Кременчука. 

 
26. Робота з візуальними джерелами навчання на уроках історії як засіб 
розвитку пізнавальних здібностей та критичного мислення учнів. 
Матеріали обласного семінару методистів історії, керівників районних 
методичних об'єднань вчителів історії. ПОІППО, 2006. 
 

У збірці представлено теоретичні аспекти використання візуальних 
джерел навчання на уроках історії, впровадження в навчально-виховний 
процес новітніх інформаційних технологій та їх роль у розвитку 
пізнавальних здібностей та критичного мислення учнів. У матеріалах 

презентовано досвід роботи з даного питання вчителів історії Полтавського району. 
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27. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі 
кафедри іноземних мов (з досвіду роботи Лубенської спеціалізованої 
школи 1-111 ступенів № 6). Матеріали обласного семінару заступників 
директорів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської 
мови. – ПОІППО, 2006. 
 

У збірнику узагальнено матеріали з досвіду роботи кафедри 
іноземних мов з використання ресурсів шкільного інформаційно-
методичного центру Лубенської СЗОШ № 6. Представлені основні 
напрямки роботи ресурсного інформаційно-методичного центру, зокрема, 

роль центру у навчанні англійської мови та фрагменти уроків англійської мови з 
використанням Інтернет-ресурсів. 
 
ВІДДІЛ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ: 

 
28. Сучасна роль батьківської громадськості в державно-громадській 
моделі управління освітою. – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 55 с.  

 

В даний посібник увійшли матеріали нормативно-правових документів з 
питань державно-громадянського управління освітою; досвід роботи 
педагогічних колективів з батьківською громадськістю та учнівського 
самоврядування. Вміщені матеріали розкривають шляхи спільної діяльності 
освітян, батьківської громадськості та учнівського самоврядування. Актуальні 
аспекти організаційної роботи з батьківською громадськістю. Призначений 
для широкого педагогічного, учнівського та батьківського загалу. 

 
29. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Цінності родинно-сімейного 
виховання школярів у світлі рішень обласної програми системи 
виховання учнівської молоді.- П.- ПОІППО.- 2006.-31с.(тир. 50 прим.) 

 
У брошурі представлені матеріали семінару „Цінності родинно-

сімейного виховання учнів у світлі реалізації обласної Програми системи 
виховання учнівської молоді та Національної Програми виховання дітей та 
учнівської молоді в Україні". Матеріали призначені для методистів 
районних (міських) методичних кабінетів, будинків дитячої та юнацької 

творчості, керівників методичних об'єднань класних керівників. 
  

30. Настенко Н.В. Шляхи підвищення майстерності педагогічних 
працівників позашкільних закладів у світлі реалізації обласної програми 
системи виховання учнівської молоді – П.-ПОІППО.-32с.(тир. 50 прим.) 

 
У збірнику представлені матеріали обласного семінару „Шляхи 

підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників позашкільних 
закладів у світлі реалізації обласної програми системи виховання учнівської 
молоді призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів 
та методистів позашкільних навчальних закладів освіти. 
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Гелеверя Г.О.  

 
Формування 

соціокультурної 
компетенції  

учнів на уроках 
російської мови 

 
ПОІППО-2006 

 
Халецька Л.Л.  

 
Роль вивчення 
музичного 
краєзнавства  
у формуванні 
національної 
культури учня 

 
ПОІППО-2006 

 
31. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Сліпак В.О. Барви сонячного літа. – 
П.:ПОІППО. – 54с.( тир. 100 прим.). 

 
До методичного збірника увійшли поради по організації літнього 

оздоровлення дітей, дозвілля, відпочинку та захисту їх життя та здоров'я. 
Методичний збірник «Барви сонячного літа» розрахований для директорів 
літніх таборів, вожатих, вихователів, інструкторів з фізкультури і спорту, 
плавання та педагогів-організаторів літнього відпочинку. 

 
 
32. Гелеверя Г.О. Шкільна бібліотека в соціокультурному контексті. – 
П.:ПОІППО. –56с. (тир. 50 прим.) 

 
У збірнику подані матеріали з досвіду роботи методистів районних 

(міських) методичних кабінетів з бібліотечних фондів та кращих 
бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області з 
проблеми «Шкільна бібліотека в соціокультурному контексті». Вміщені 
матеріали сприяють формуванню і збагаченню соціокультурного потенціалу 

школярів, виховують творчу, морально-духовну особистість на фунті історії культури, 
традицій свого народу; допомагають в оволодінні інноваційними технологіями бібліотечної 
справи. Збірник призначений методистам РМК, шкільним бібліотекарям, учителям, 
педагогам, учням шкіл і студентам педагогічних училищ. 

 
33. Гелеверя Г.О. Формування соціокультурної компетенції учнів на 
уроках російської мови. – П.:ПОІППО. – 100 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірнику матеріалів обласної науково-практичної конференції 
"Мистецтво в житті. Мистецтво життя" висвітлюється кращий досвід 
педагогічних колективів Полтавщини щодо реалізації обласно! програми 
системи виховання учнівської молоді з проблеми художньо-естетичного 
виховання. Широко розкриваються питання виховання учнівської молоді 
Полтавщини засобами мистецтва". 
 
34. Халецька Л.Л. Роль вивчення музичного краєзнавства у формуванні 
національної культури учня. Перспективи створення регіональної 
програми з музичного краєзнавства як складової інтегрованого курсу 
Полтавознавство”. Матеріали обласного семінару-практикуму. – 
Лохвиця. – 2006. – 26 с. .(тир. 50 прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму методистів 
районних (міських) методичних кабінетів та керінвиків методичних 
об'єднань вчителів музичного мистецтва з проблеми „Роль вивчення 

музичного краєзнавства у формуванні національної культури учня. Перспективи створення 
регіональної програми з музичного краєзнавства як складової інтегрованого курсу 
„Полтавознавство". Вміщені: аналіз використання краєнавчого матеріалу вчителями 
музичного мистецтва Полтавської області, конспекти уроків музичного мистецтва з 
використанням краєзнавчого матеріалу, список рекомендованої літератури. Призначені для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів, вчителів, керівників методичних 
об'єднань вчителів музичного мистецтва, керівників гуртків. 
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Халецька Л.Л. 

 
СТВОРЕННЯ 
культурно-

просвітницьких 
осередків на селі  

 
 

Пирятин, 2006 
 

 
Васильєв В.Д. 

 
Основні напрямки 

подальшої інтенсифікації 
навчального процесу з 
фізичного виховання 

в умовах переходу шкіл 
на 12-річний термін 

навчання 
 

ПОІППО-2006 

 

Каліберда Г.А.,  
Грабко В.П.,  

Драчинський А.Г.  
 

На допомогу 
керівнику гуртка  
позашкільного 
навчального 
закладу 

 
ПОІППО-2006 

 
35. Халецька Л.Л. Музичний салон як музей одного дня. – ПОІППО. – 
2006. – 48 с. (тир. 50 прим.) 

 

Методичні розробки нестандартних позакласних заходів - музичні 
салони у загальноосвітньому навчальному закладі. Можуть стати у нагоді 
вчителям, які запроваджують нестандартні методи навчання, педагогам-
організаторам, керівникам гуртків художньо-естетичного напряму, класним 
керівникам.  

 
 
36. Халецька Л.Л. Створення культурно-просвітницьких осередків на 
селі. Участь учнівської молоді у різних формах позакласної роботи. 
Матеріали обласного семінару-практикуму. – Пирятин. – 2006. – 26 с. 
(тир. 50 прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму з проблеми 
„Створення культурно-просвітницьких осередків на селі. Умови для ефективної 
участі учнівської молоді у різних формах позакласної роботи". Вміщені: досвід 
Березоворудської та Вишневенької шкіл Пирятинського району щодо створення 
культурно-просвітницьких осередків; досвід шкільних бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів Карлівського району та М.Миргорода у формуванні культурно-просвітницьких 
осередків; методичні рекомендації щодо введення школярів у світ прекрасного. Призначені для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів, бібліотекарів, керівників методичних 
об'єднань вчителів музичного та образотворчого мистецтва, керівників гуртків. 
 

37. Васильєв В.Д. Основні напрямки подальшої інтенсифікації 
навчального процесу з фізичного виховання в умовах переходу шкіл на 
12-річний термін навчання. Матеріали обласного семінару. – ПОІППО, 
2006, 24 с. (тир. 50 прим.) 
 

 У збірнику матеріалів семінару „Основні напрямки подальшої 
інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання в умовах і 
переходу шкіл на 12 -річний термін навчання призначені керівникам 
районних методичних об'єднань вчителів фізичного виховання з метою 
підведення підсумків методичного забезпечення переходу шкіл на 12 - річний 

термін навчання, обговорення питань подальшої інтенсифікації навчального процесу з 
фізичного виховання та вироблення рекомендацій вдосконалення діяльності районних 
(шкільних) методичних об"єпнань. 
 

38. Каліберда Г.А., Грабко В.П., Драчинський А.Г. На допомогу 
керівнику гуртка позашкільного навчального закладу. Методичні 
рекомендації. – ПОІППО. – 2006. – 60 с. (тир. 50 прим.) 
 

До збірника методичних рекомендацій „На допомогу керівнику творчого 
об'єднання" увійшли методичні рекомендації з питань планування навчально-
виховної роботи, ведення документації, методики проведення навчальних 
занять та виховних заходів, перелік законодавчих і нормативно-правових 
документів з питань позашкільної освіти та виховання. Рекомендується для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. 
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Сліпак В.О. 
 

Методика 
музичного 

виховання як 
предмет  

 
ПОІППО– 2006 

Сліпак В.О., 
Халецька Л.Л. 

 
Мистецтво в 

житті. 
Мистецтво 
життя 

 
ПОІППО– 2006 

Сліпак В.О. 
 

Проблеми 
завдання та 

форми реалізації 
образотворчої 
діяльності в 

школі 
 

ПОІППО– 2006 

39. Каліберда Г.А., Лобач О.О. Регіональна програма „Основи 
православної культури” та компакт-диск з методичним рекомендаціями 
та розробками уроків. – ПОІППО. – 2006. (тир. 50 прим.) 

 
 
 
 
 
 

 
40. Сліпак В.О.Методика музичного виховання як предмет. ПОІППО. – 
2006. – 30 с. (тир. 50 прим.) 

 

Методичний посібник „Методика музичного виховання як предмет" 
розрахований на вчителів музичного мистецтва, керівників хорових та 
вокальних гуртків художньо-естетичного виховання. У посібнику 
подаються питання розвитку дитячого голосу та його охорону, вокально-
хорових навиків, розкривається роль міжпредметних зв"язків на уроках 
музики, методи музично-слухового та ритмічного розвитку дітей на уроках 
і позакласних заходах, методика розвитку метро-ритмічного відчуття, 

звукоутворення, дикції, характеристика форм музичної діяльності, а також - головне 
положення музично-педагогічної концепції Д.Кабалевського, яка і сьогодні ефективно може 
використовуватись в роботі вчителями музичного мистецтва. Запропоновані теоретичні і 
практичні рекомендації допоможуть вчителеві у викладанні музичного мистецтва, в роботі з 
дитячими хоровими колективами та вокальними ансамблями.  

 
41. Сліпак В.О., Халецька Л.Л. Мистецтво в житті. Мистецтво життя . 
ПОІППО. – 2006. – 38 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірнику матеріалів обласної науково-практичної конференції 
"Мистецтво в житті. Мистецтво життя" висвітлюється кращий досвід 
педагогічних колективів Полтавщини щодо реалізації обласно! програми 
системи виховання учнівської молоді з проблеми художньо-естетичного 
виховання. Широко розкриваються питання виховання учнівської молоді 
Полтавщини засобами мистецтва". 

 
42. Сліпак В.О. Проблеми завдання та форми реалізації образотворчої 
діяльності в школі. ПОІППО. -2006. – 40 с. (тир. 50 прим.) 

 

Методична розробка „Проблеми, завдання та форми реалізації 
образотворчої діяльності в школі” допоможе вчителям образотворчого 
мистецтва більш детально познайомитись з проблемами, завданнями та 
формами реалізації образотворчої діяльності в школі, а саме: з 
теоретичними основами викладання образотворчого мистецтва, сучасними 
підходами в організації навчально-виховного процесу, цілями, змістом 
освіти, методами навчання, формами організації навчально-пізнавальної 

діяльності, оцінкою та календарно-тематичним плануванням. Запропоновані теоретичні і 
практичні рекомендації по викладанню образотворчого мистецтва допоможуть вчителям 
підвищити рівень викладання предмета.  
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Сліпак В.О., 
Халецька Л.Л. 

 
Роль предметів 
художньо-
естетичного 

циклу в реалізації 
творчості учнів 

 
ПОІППО– 2006 

Сліпак В.О.  
 
 

Нести людям 
радість через 

красу 
 
 

ПОІППО– 2006 
 

Сліпак В.О.  
 

Формуваня 
художньої 
культури 
школярів 
засобами 

образотворчого 
мистецтва 

 

43. Сліпак В.О., Халецька Л.Л. Роль предметів художньо-естетичного 
циклу в реалізації творчості учнів. Діяльність учителя в підтримці 
обдарованих дітей. ПОІППО. – 2006. – 24 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму методистів 
районних (міських) методичних кабінетів та керівників методичних об'єднань 
предметів художньо-естетичного циклу „Роль предметів-художньо-
естетичного циклу в реалізації творчості учнів. Діяльність учителя в підтримці 
обдарованих дітей.". Вміщені: результати участі школярів Полтавщини у 
Всеукраїнських та обласних конкурсах учнівської творчості, доповідна записка 

про підсумки проведення обласного та IV етапу Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2005" в 
номінації „Музика", матеріали з досвіду роботи вчителів, методичні рекомендації тощо. 
Призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів, вчителів, керівників 
методичних об"єднань предметів художньо-естетичного циклу. 

 
44. Сліпак В.О. Формуваня художньої культури школярів засобами 
образотворчого мистецтва. Завдання та форми реалізації образотворчої 
діяльності. ПОІППО. – 2006. – 24 с.(тир. 50 прим.) 

 
У збірці обласного семінару «Формування художньої культури 

школярів засобами образотворчого мистецтва. Завдання та форми 
реалізації образотворчої діяльності в школі» подані матеріали з досвіду 
роботи вчителів образотворчого мистецтва області, методичні 
рекомендації, програма семінару. Матеріали призначені для методистів 

районних (міських) методичних кабінетів, вчителів образотворчого мистецтва, керівників 
методичних об"єднань предметів художньо-естетичного циклу. 

 
45. Сліпак В.О. Нести людям радість через красу. З досвіду роботи вчителя 
образотворчого мистецтва та викладача художньої студії Градизької гімназії 
ім.О.Білаша М.О.Захарова. ПОІППО, 2005. – с.24.(тир. 50 прим.) 

 

Методична розробка „Нести радість людям через красу" з досвіду роботи 
вчителя образотворчого мистецтва та керівника художньої студії ім. 
О.Білаша. Михайла Олександровича Захарова допоможе вчителям 
образотворчого мистецтва організувати на базі своїх шкіл подібні гуртки та 
студії для всебічного розвитку дитячих художніх смаків, дасть можливість 
ознайомити їх з творами народного спадковічного мистецтва, розвиє трудові 

уміння та навики, чим підготує їх до праці, до вибору необхідної професії. Важливою ланкою в 
естетичному вихованні, художній освіті, моральному і трудовому вихованні школярів в цій гімназії 
є позакласні заняття. Пропонуються теоретичні і практичні рекомендації по організації 
позакласної художньої роботи, використання матеріалів і технологій декоративних робіт, 
виготовлення рельєфно-об'ємних композицій з пластиліну. 
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Чемшит В.Г.  

 
Організація 
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Чемшит В.Г.  
Бірук В.П. 
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майстернях. 

 
ПОІППО– 2006 

Чемшит В.Г. 
 

Формування 
загальнотрудових 
умінь у різних 
дидактичних 
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навчання за 

методом проектів 
 

ПОІІПО-2006 

Чемшит В.Г.  
 

Роль особистісно 
орієнтованої 
проектно-

технологічної 
підготовки учнів 

5-9 класів у 
формуванні культури 
підприємливості  

 
 

ПОІППО– 2006 

 
46. Чемшит В.Г. „Роль особистісно орієнтованої проектно-технологічної 
підготовки учнів 5-9 класів у формуванні культури підприємливості”. 
Матеріали обласного семінару-практикуму методистів рай (міськ) 
методичних кабінетів та керівників районних (міських) методичних 
об’єднань вчителів трудового навчання та креслення./ 
Упор.В.Г.Чемшит,Полтава: ПОІППО, 2006,– 32.с. (27.04.06 р.на базі 
Новосанжарського району ).(тир. 50 прим.) 

 

У інформаційно-методичному збірнику розкривається особистісно та 
компетентісно орієнтовані підходи до формування культури підприємливості 

учнів основної школи, мета і зміст маркетингового обгрунтованім учнями об'єктів проектування 
на уроках трудового навчання, роль проектно-технологічної підготовки учнів 5-9 класів у 
формуванні культури підприємливості та професійному самовизначенні, імідж ділової особистості 
вчителя та учня в сучасному загальноосвітньому закладі, а також даються рекомендації для 
учасників обласного семінару та завдання IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 
навчання. 
 

47.Чемшит В.Г. „Організація проектно-технологічної діяльності учнів на 
уроках трудового навчання”.Частина І. Методично-практичний посібник– 
Полтава:ПОІППО, –2006.– 127с. .(тир. 50 прим.) 

 

В методично-практичний посібник увійшли напрацювання кращих 
учителів області, слухачів курсового підвищення кваліфікації та учасників 
обласної СДГ „Проектування як метод пізнання в освітній галузі „Технологія" 
(обслуговуючі види праці науковий керівник Титаренко В.П., к.с/г лі., доцент, 
декан ф-ту 'Технологій та дизайну" ПДГІУ, керівник - Чемшит В.Г., методист 
ПО1ГІПО ) У процесі виконання проектів пропонується застосування різних 

видів технологій, що створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх 
типів навчально-виховних закладів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, 
виробничого оточення, регіональних традицій, народно-художніх промислів та створює умови для 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості і 
допоможе учням розкрити свої здібності та визначити оптимальну освітнє і життєву 
траєкторію. Цей посібник буде корисним для. практичного використання вчителями трудового 
навчання в процесі переорієнтації на проектно-технологічну систему навчання.  

 
48. Чемшит В.Г., Бірук В.П. „Охорона праці в шкільних 
майстернях.”Методично-довідковий матеріал для вчителів технічних 
видів праці.– Полтава: 2006,– 47 с. .(тир. 50 прим.) 

  
 
 

 
49.Чемшит В.Г.„ Формування загальнотрудових умінь у різних 
дидактичних системах трудового навчання за методом проектів”. 
Матеріали обласного семінару-практикуму методистів рай(міськ) 
методичних кабінетів та керівників районних (міських) методичних 
об’єднань вчителів трудового навчання та креслення.// 
Упор.В.Г.Чемшит, Полтава: ПОІППО, 2006,– 45с. (26.10.06 р.на базі 
Великобагачанського району ). .(тир. 50 прим.) 
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Чемшит В.Г. 
 
 

Організація 
профільного 
трудового 

навчання в ЗНЗ 
області 

 
ПОІІПО-2006 

 
 

50.Чемшит В.Г.Організація профільного трудового навчання в ЗНЗ 
області. Матеріали обласної науково-практичної конференції „Проблеми 
впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах області .Шляхи їх вирішення.// Упор. Л.Ф.Пашко, Полтава: 
ПОІППО, 2006.-120 с. .(тир. 50 прим.) 

 
 

 
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
51. Організаційно-методичне забезпечення апробації електронних засобів 
навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2005-2006 навчальному році. Матеріали обласного інструктивно-
методичного семінару вчителів, задіяних у апробації електронних засобів 
навчального призначення/ Упорядник М.В.Кирилюк. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 44 с. 
 

Матеріали інструктивно-методичного семінару „Організаційно-методичне 
забезпечення апробації електронних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2005-2006 навчальному році” призначені 

для вчителів, які задіяні у апробації, методистам районних (міських) методичних кабінетів. 
 

52. Особливості організації і проведення оцінювання навчальних 
досягнень учнів з інформатики. Матеріали обласного семінару методистів 
(керівників методичних об’єднань) районних (міських) методичних 
кабінетів / Упорядник М.В. Кирилюк. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 36 с.  
 

Матеріали інструктивно-методичного семінару „Особливості 
організації і проведення оцінювання навчальних досягнень учнів з 
інформатики” призначені для вчителів інформатики, методистів районних 
(міських) методичних кабінетів. 

 
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
 

53. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку та 
організаційно-педагогічні аспекти навчально-виховної роботи з 
першокласниками-шестирічками на базі дошкільних навчальних 
закладів. Матеріали обласного науково-практичного семінару. – 
Полтава: ПОІПП.О, 2005р. (Сімон О.П.) 

До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару 
"Розвивальних та пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку 
та організаційні педагогічні аспекти навчально-виховної роботи з 
першокласниками шестирічками на базі дошкільних навчальних закладів" 

входять про семінару, методичні рекомендації, практичні наробки кременчуцьких дошкільних 
навчальних закладів, які розкривають теоретичні практичні аспекти проблеми розвитку 
пізнавальних здібностей дошкільного віку, наступність, перспективність в роботі дошкільних 
навчальних закладів та початкової школи. Збірка містить також розробки наших колег - 
педагогів Хмельниччини щодо актуальних питань до школи дітей-шестирічок.  



 88

 
54. Модернізація просвітницької роботи з батьками в системі дошкільної 
освіти". Матеріали обласного семінару-практикуму методистів ММК, 
РМК з питань дошкільної освіти / Упорядник О.ІІ.Сімон. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 68 с. 

 
Матеріали обласного семінару-практикуму "Модернізація 

просвітницької роботи з батьками в системі дошкільної освіти" 
висвітлюють досвід взаємодії дошкільного закладу і сім'ї по вдосконаленню 
виховання дітей, розкриваються форми роботи з батьками на сучасному 

етапі, шляхи підвищення ефективності і результативності роботи з сім'ями. Висвітлюється 
робота батьківського комітету, здійснення соціальне-педагогічного патронату, надання 
послуг батькам з виховання дітей, форми взаємодії керівника ДНЗ з громадськістю. 

Зразки сценаріїв свят, розваг, проведення конференцій, поради батькам і педагогам, 
зразки анкет. Розповсюдження досвіду роботи дошкільних навчальних закладів 
м.Комсомольська з даного питання. 

 
55. Сімон О.П., Фесенко О.В., Сморж І.Г. Шляхи індивідуалізації 
навчання та виховання дітей дошкільного віку з вадами розвитку через 
психомоторику. - Полтава: ПОІППО, 2006. -58с. 

 
Посібник „Шляхи індивідуалізації навчання та виховання через 

психомоторику дітей дошкільного віку з вадами розвитку" вміщує матеріал 
з досвіду роботи колективу ДНЗ ясел-садка № 41 „Гніздечко" м. Полтави і, 
зокрема, вихователів спецгруп Фесенко Ольги Вікторівни і Сморж Ірини 
Григорівни. Матеріали яскраво демонструють індивідуальну роботу з 
дітьми з особливими потребами не тільки через призму теоретичних 

наробок, а головне - через практичну діяльність. 
Крім того посібник містить рекомендації логопедам, дефектологам, психологам, 

вихователям спецгруп щодо нових технологій корекційної роботи в усіх типах спеціальних 
дошкільних закладів, а також рекомендації стосовно їх впровадження у педагогічну практику. 

 
56. Розвиток творчої особистості дитини в системі дошкільної освіти. 
Матеріали науково-практичного семінару для методистів дошкільної 
освіти районних та міських методичних кабінетів/ Упор. О.П.Сімон. – 
Полтава: ПОІППО, 2006. – 56с. 

Матеріали семінару "Розвиток творчої особистості дитини в 
системі дошкільної освіти" призначені методистам районних та міських 
методичних кабінетів, педпрацівникам дошкільних навчальних закладів. 

Запропоновані матеріали теоретичного і практичного характеру 
допоможуть удосконалювати роботу по розвитку творчої особистості 

дитини у системі дошкільної освіти. Допоможуть усвідомити, що кожна дитина 
дошкільного віку неповторна й унікальна, головне, треба створювати відповідні умови для її 
розвитку. У малюка неодмінно відкриються здібності, закладені в ньому від природи. У 
розвитку дитини важливі не академічні знання, а пошук можливостей, за яких вона буде 
успішною. Важливо не навчати дитину, а допомагати їй у розкритті і реалізації своїх 
здібностей, достатньо зацікавити її, і вона творитиме сама. 

Призначений для широкого педагогічного загалу дошкільних навчальних закладів 
області. 
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57. Організація режиму в групах подовженого дня в світлі реалізації 
міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002–2011 року». 
Матеріали семінару вихователів групи подовженого дня / Упорядник 
Тимошенко Н.П. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 38 с. 

 
Матеріали семінару «Організація режиму в групах подовженого дня в 

світлі реалізації міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 
2002–2011 року». Висвітлюють специфіку занять у групах подовженого дня 
вихователями подовженого дня. 

 
 

58. Актуальні проблеми забезпечення якості знань в учнів спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, які потребують корекції 
розумового розвитку. Матеріали семінару заступників директорів з 
навчально-виховної та виховної роботи спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів / Упор. Н.П. Тимошенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 
27 с.  

 
Матеріали семінару „Актуальні проблеми забезпечення якості знань 

в учнів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, які 
потребують корекції розумового розвитку” призначені для заступників директорів з 
навчально-виховної та виховної роботи, вчителів. Вихователів спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів для дітей. які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. 
Пропоновані матеріали орієнтовані на ефективне використання збережених систем та 
функцій. Здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, цілеспрямований 
розвиток психічних процесів, які обумовлюють рівень опанування знань, умінь, навичок та 
відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.  

 
59. Методологічні основи наступності дошкільної і початкової ланок 
освіти. Матеріали обласного семінару-практикуму методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, які ведуть питання дошкільної і 
початкової освіти / Упорядники М.П. Крикливець, О.П. Сімон. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 47 с.  

 

Матеріали обласного семінару-практикуму „Методологічні основи 
наступності дошкільної і початкової ланок освіти” призначені для методистів 
районних (міських) методичних кабінетів, які ведуть питання дошкільної і 

початкової освіти, вихователям ДНЗ, та вчителям початкових класів. 
  

60. Організація роботи початкової школи згідно нових програм і 
навчальних планів. Матеріали обласного семінару-практикуму 
методистів РМК, ММК. Які ведуть питання початкової освіти / 
Упорядник М.П. Крикливець. – Полтава: ПОІППО, 2006 – 36 с. 

 
Матеріали семінару з проблеми „Організація роботи початкової 

школи згідно нових програм і навчальних планів призначені для методистів 
районних, міських методичних кабінетів, які ведуть питання початкової 
освіти, керівників методичних об’єднань, вчителів початкових класів.  
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ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ: 

 
61. Нормативно–методичне забезпечення державної атестації 
позашкільного навчального закладу. (Посібник на допомогу спеціалістам 
відділів освіти, методистам методичних кабінетів, керівникам 
позашкільних навчальних закладів) / Автори-упорядники: Павлова Н.К., 
Куляєва О.О. – Полтава: ПОІППО, 2006.– 48 с. 

 
 
 
 

 
62. Методичне забезпечення підготовки матеріалів для ліцензування 
освітніх послуг (у сфері професійної освіти) (методичні рекомендації) / 
Упорядники: Куляєва О.О., Павлова Н.К.– Полтава: ПОІППО, 2006. – 
35 с.  

  
 
 
 
 

 
63. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Структурно-узагальнюючі 
таблиці (навчальний посібник) / Автор-укладач: Доценко І.Д. – 
Полтава: ПОІППО, 2006. – 44 с.  

 
Кожна таблиця цього посібника компактно, раціонально відтворює 

певну тему, поєднуючи теоретичний матеріал, ілюстрації, схеми та базові 
задачі. 

Усі разом вони дають можливість сформувати в учнів цілісне 
уявлення про всі елементи математичних знань.  

Система використання таблиць гнучка. Ступінь їх деталізації різна. 
Структурно-узагальнюючі таблиці є: наочним посібником для вивчення конкретних 
математичних тем; засобом систематизації при вивченні, закріпленні і повторенні 
матеріалу; планом підготовки домашнього завдання та відповіді біля дошки; матеріалом для 
самостійної роботи учнів; довідником при підготовці до заліків, контрольних робіт, до 
державної підсумкової атестації; узагальненням навчального матеріалу. 

Використання таблиць робить процес пошуку правильної відповіді спрямованим і 
обґрунтованим.Робота з таблицею дає можливість одержати базові знання, які для одних 
учнів будуть вершиною досягнень, а для інших підґрунтям для творчості. 

Структурно-узагальнюючі таблиці „Алгебра і початки аналізу. 10 клас" можуть 
використовуватися при викладанні алгебри і початків аналізу в класах різного профілю, бо 
складені у відповідності з чинними програмами Міністерства освіти і науки України з алгебри 
і призначені для використання учителями математики загальноосвітніх навчальних закладів І-
ІП ступенів та учнями 10 класів. 
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64. Збірник різнорівневих завдань для тематичного оцінювання. фізика. 
9 клас (навчальний посібник для вчителів та учнів у підготовці до 
тематичних атестацій за підручником «Фізика-9» під ред. Коршака Є.В.) 
 

Мета даного посібника - допомогти вчителеві фізики в проведенні 
тематичних атестацій навчальних досягнень учнів. Він містить завдання 
для здійснення тематичного контролю знань учнів з усіх розділів курсу 
фізики 9 класу. До кожного розділу пропонується чотири варіанти завдань, 
диференційованих за рівнем складності. У кожному варіанті підібрано 

завдання, що містять якісні за кількістю запитання та графічні задачі таким чином ,що 
навіть слабо встигаючий учень може відповісти на кілька запитань і одержати позитивний 
бал. В учнів з достатнім та високим рівнем засвоєння знань, виконання перших п'яти завдань 
не забирає багато часу, і вони встигають виконати завдання вищого рівня складності. 

Посібник містить додатковий матеріал, необхідний для розв'язування задач. Крім 
того, посібник можна використовувати не лише для тематичного контролю знань, а також 
в процесі вивчення нового матеріалу, для підготовки до тематичного оцінювання, 
самоконтролю тощо. 
  

65. Мистецтво розв′язування задач з фізики, математики, хімії, 
економіки методом середнього. Посібник для підготовки до олімпіад і 
конкурсів МАН / Автори: Михайлик П.Я., Куляєва О.О., Кривобок О.А. 
– Полтава: ПОІППО, 2006. – 120 с. 
 

У посібнику розглянуто методику розв’язування задач з математики, 
фізики, економіки найбільш загальними і раціональними методами та 
прийомами. В процесі розв’язування задач показані переваги даних методів 
над традиційними способами. Призначений для вчителів математики та 
фізики, керівників гуртків та факультативів, студентів та викладачів, 

фізико-математичних факультетів ВНЗ, 
  
ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 
 

66. Хімічна освіта в системі профільного навчання. Матеріали обласного 
інструктивно – методичного семінару методистів хімії 
рай(міськ)методкабінетів, голів методичних об’єднань учителів хімії 
області/ Упорядник О.О.Буйдіна. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 29 с.  
 

 У збірнику акцентується увага на основні нормативні документи та 
навчально – методичне забезпечення профільного вивчення хімії, наукове 
обґрунтування основних положень профільної освіти, інформаційний 
матеріал та рекомендації щодо впровадження вивчення профільних хімічних 
курсів. Матеріали збірника призначені для методистів хімії 

рай(міськ)методкабінетів, голів методичних об’єднань вчителів хімії. 



 92

 
Профільне 

самовизначення 
учнів у 

шкільному 
курсі фізики 

 
Полтава-2006 

 
67. Поєднання традиційних й інноваційних методів навчання хімії в 
загальноосвітній школі. Матеріали обласного семінару – практикуму 
методистів хімії рай(міськ)методкабінетів, голів методичних об’єднань 
учителів хімії області/ Упорядник О.О.Буйдіна. – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 36 с. 
 

 Матеріали семінару призначені для методистів районнх(міських) 
методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань, вчителів хімії з 
метою ознайомлення і поширення досвіду кращих педагогів області, 
визначення науково –методичного рівня електронних засобів навчального 

призначення, засвоєння учнями навчального матеріалу на заняттях з використанням 
комп’ютерної техніки. 
 

68. Особливості використання інтегрованих електронних навчально – 
атестаційних комплексів при викладанні економіки. Інформаційні 
матеріали обласного семінару керівників районних (міських) 
методичних об’єднань вчителів економіки. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 
11 с.   

У збірнику йде мова про умови формування пізнавальної 
самостійності у вивченні економіки учнів 10-11 класів через застосування 
інформаційних та мультимедійних технологій. Дана характеристика 
функціональних можливостей використання інтегрованого електронного 

комплексу «Економіка, 10 клас». Матеріали призначені для керівників методичних об’єднань 
вчителів економіки. 

 
69. Профільне самовизначення учнів у шкільному курсі фізики. 
Матеріали обласного інструктивно – методичного семінару методистів 
фізики районних (міських) методичних кабінетів, керівників 
методичних об’єднань учителів фізики області/ Упорядник Л.О.Стрюк. 
– Полтава: ПОІППО, 2006. – 29 с.    

У збірнику акцентується увага на шляхи реалізації профільного вивчення 
фізики та на навчально – методичне забезпечення, наукове обґрунтування 
основних положень профільної освіти, інформаційний матеріал та 

рекомендації щодо впровадження вивчення профільних спецкурсів. Матеріали збірника 
призначені для методистів та вчителів фізики.  
 

70. Електронні посібники як засіб активізації здібностей учнів на 
уроках Профільне самовизначення учнів у шкільному курсі фізики. 
Матеріали обласного інструктивно–методичного семінару методистів 
фізики районних (міських) методичних кабінетів, керівників 
методичних об’єднань учителів фізики області/ Упорядник Л.О.Стрюк. 
– Полтава: ПОІППО, 2006. – 32 с.    

У збірнику йдеться про стан впровадження педагогічних програмних 
засобів в навчально-виховний процес з фізики, а також про апробацію 
електронних засобів навчання. Акцентується увага на шляхи впровадження 
ППЗ на уроках фізики. Матеріали збірника призначені для методистів та 

вчителів фізики.  
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71. Традиційні та інноваційні форми проведення уроків основ здоров’я у 
5-6 класах. Матеріали обласного семінару учителів основ здоров’я / 
Упор. І.О.Козак. Полтава: ПОІППО, 2006. – 34 с.  

 

Матеріали семінару “Традиційні та інноваційні форми проведення 
уроків основ здоров’я у 5-6 класах» призначені методистам основ здоров’я 
районних (міських) відділів освіти, керівникам шкіл, педагогічним 
працівникам. Запропоновані матеріали допоможуть учителям визначити 
мету, завдання, методи викладання та обрати оптимальні форми 

проведення уроків основ здоров’я у загальноосвітній школі.  
 
72. Творчий учитель — творчий учень (з досвіду роботи з обдарованими 
дітьми Кременчуцького ліцею № 4) призначені для методистів районних 
(міських) методичних кабінетів (керівників методичних об’єднань 
вчителів математики). – Полтава: ПОІППО, 2006. – 30 с. 

 

Матеріали обласного семінару “Творчий учитель – творчий учень” (з 
досвіду роботи з обдарованими дітьми Кременчуцького ліцею № 4) призначеного 
для методистів районних (міських) методичних кабінетів (керівників 
методичних об’єднань вчителів математики) та для ознайомлення з 

методологією розкриття творчого потенціалу особистості учня, створення сприятливих умов для 
його самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації та самовиховання.  

У збірнику акцентується увага на учнівські олімпіади та конкурси – як педагогічний засіб 
розвитку творчості учня. Наголошується про співпрацю педагогів загальноосвітніх навчальних 
закладів та вищих навчальних закладів у роботі з обдарованими дітьми. Висвітлено про діяльність 
педагогічного колективу вчителів по забезпеченню необхідних умов щодо розвитку творчо 
обдарованих учнів. 

 
73. Матеріали обласного семінару з проблеми “Інформаційні технології 
та електронні навчальні засоби при викладанні математики” 
призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів 
(керівників методичних об’єднань вчителів математики). – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 30 с. 

Матеріали семінару з проблеми “Інформаційні технології та електронні 
навчальні засоби при викладанні математики” призначені для методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань, вчителів 
математики з метою підготовки до визначення науково-методичного рівня 
електронних засобів навчального призначення, засвоєння учнями навчального 

матеріалу на заняттях з використанням електронних засобів навчального призначення, а також 
підведення підсумків апробації щодо доцільності упровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів ЕЗНП. У збірнику акцентується увага на організаційно-методичне 
забезпечення апробації та впровадження електронних засобів навчального призначення з математики у 
навчально-виховний процес. Надані матеріали педагогічного колективу вчителів Новокочубеївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чутівського району по забезпеченню необхідних умов щодо 
впровадження у навчально-виховний процес електронних засобів навчального призначення. Представлено 
урок Петренко Юрія Васильовича, вчитель математики Новокочубеївської загальноосвітньої школи 
Чутівського району. 
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ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

74. Регіональна модель здійснення психологічного визначення готовності 
дитини до школи (матеріали обласного навчального семінару-практикуму) 
// Автор-укладач Василенко К.М. Полтава: ПОІППО, 2006. – 30 с. 
 

До збірки матеріалів обласного навчально-практичного семінару «Регіональна 
модель здійснення визначення психологічної готовності дитини до школи» включено 
перелік документів, які забезпечують нормативно-правове регулювання процесу 
визначення готовності дітей до навчання у школі, методичні рекомендації для 
практичних психологів дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних 
закладів, комплекс психодіагностичного інструментарію, рекомендований обласним 

центром практичної психології і соціальної роботи, щодо даної проблеми, визначено мету, завдання та 
зміст соціально-психологічного супроводу дітей при переході від дошкільної до початкової ланки навчання.  

 

75. “Шляхи удосконалення діяльності психологічної служби системи освіти 
області” (матеріали обласного семінару керівників районних (міських) 
психологічних служб) // Автор-укладач Василенко К.М. Полтава: ПОІППО, 
2006. – 30 с. 

 

До збірки матеріалів обласного семінару керівників районних (міських) 
психологічних служб «Шляхи вдосконалення діяльності психологічної служби 
системи освіти області» включено аналітичну довідку “Стан та перспективи 
розвитку психологічної служби системи освіти у Полтавського регіону”. 
Узагальнено нормативно - правове поле яке регулює розвиток психологічної служби, 

визначено терміни подачі звітної документації до обласного центру практичної психології і соціальної 
роботи. Окреслено пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у 2006-2007 навчальному 
році.  За результатами атестації працівників психологічної служби у 2005-2006 навчальному році 
надано методичні рекомендації керівникам психологічних служб районів та міст. Особлива увага 
звертається на перелік нормативно-правових документів, які роз’яснюють Типове положення про 
атестацію педагогічних працівників. Також подані матеріали щодо запровадження Програми 
“Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу 
життя” у 2006-2007 навчальному році. 
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76. “Реабілітація дітей з обмеженими фізичними та психічними 
можливостями в соціокультурному просторі” (матеріали обласного 
навчально-практичного семінару) // Автор-укладач Василенко К.М., 
Лук’яненко Н.О. Полтава: ПОІППО, 2006. – 20 с. 

 

У збірнику матеріалів обласного навчально-практичного семінару 
“Реабілітація дітей з обмеженими фізичними та психічними 
можливостями в соціокультурному просторі” викладено деякі теоретичні 
та практичні аспекти організації роботи практичного психолога у 
спеціальних закладах освіти та закладах освіти для дітей з особливими 

потребами.  
Матеріали, вміщені у збірнику адресовані практичним психологам, соціальним педагогам, 

вчителям, які вирішують проблеми реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами. 
Проаналізована державна нормативно-правова база, яка регулює процес реабілітації та 
адаптації інваліда. 

Особлива увага приділена технології соціальної роботи з людьми, що мають 
функціональні обмеження. Збірник містить напрацьовані матеріали практичних психологів 
прикладного змісту. 

 
77. Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. 
Можливості співпраці. Матеріали науково-практичної конференції з 
міжнародною участю / Полтава, 2006. – 64 с. 
 

Розглянуто сучасні методи психотерапії та психологічного 
консультування сімей, проблеми взаємодії освіти і сім’ї, методологію 
психіатричної допомоги сім’ї, досвід соціальних служб у роботві із сім’ями. 

Рекомендується практичним психологам, психотерапевтам, фахівцям 
соціальних служб, працівникам освіти, лікарям, студентам. 
 

 

78. Виявлення та розвиток здібностей і обдарувань дитини. Матеріали 
обласного семінару-практикуму / Автор-упорялник Н.О. Лук’яненко. – 
Полтаа: ПОІППО, 2006. – 18 с.  
 

До збірки матеріалів обласного семінару-практикуму «Виявлення та 
розвиток здібностей і обдарувань дитини входять: програма семінару, 
рекомендації практичним психологам щодо організації робот із обдарованими 
учнями і врахування психологічних аспектів під час її проведення, методична 
розробка для використання практичним психологом у роботі з педагогічним 

колективом. Адресовано практичним психологам загальноосвітніх навчальних закладів.  
 
79. Основи психологічного консультування. Матеріали обласного 
науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 12 с. 
 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару „Основи 
психологічного консультування” входять: програма семінару, матеріали 
щодо специфіки практичної психологічної допомоги; організації та технології 
консультативної взаємодії; засобів впливу на клієнта: терапевтичні аспекти 
консультування; схема консультаційного процесу, список тем або стимулів 

для початку консультативного діалогу. 



 96

80. Соціальний супровід учнів у закладах освіти. Матеріали обласного 
науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 24 с. 
 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару „Соціальний 
супровід учнів у закладах освіти” входять: програма семінару. Методичні 
рекомендації соціальним педагогам щодо технології реалізації соціальним 
педагогом діагностичного, прогностичного. Соціально-профілактичного 
напрямків роботи, а також роботи з сім’єю. Наведено ряд методик для 
проведення соціальної діагностики учня та його оточення. Включено 
алгоритм вивчення сім’ї, анкету для вивчення взаємин в сім’ї, лист 

обстеження дитини, зразок характеристики важкого підлітка. 
 
ЛАБОРАТОРИЯ ЄРОПЕЙСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 
81. Виховна система (типу „школа-родина” як провідний фактор 
формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи 
ПНВК „Паросток”). Матеріали обласного семінару. – Полтава: 
ПОІППО, 2006 – 41 с.  

 
У брошурі представлені матеріали семінару „Виховна система„ 

(типа „школа-родина”) як провідний фактор формування цілісної 
особистості європейського згарка (з досвіду роботи ПНВК „Паросток”). 

Матеріали призначені для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів. Керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
Керівників районних методоб’єднань класних керівників. 
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Матвієнко П.І., 

 Білик Н.І.  
 

Всеполтавський 
посвіт  

школи-родини 
 

Полтава-2006 

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОІППО ТА КрПУ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТИ 

НА 2005-2009 РОКИ 
 
КАФЕДРА ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ 
 

 
82. Матвієнко П.І., Білик Н.І. Всеполтавський посвіт школи-родини. 
  

 
 
 
 
 
 

 
83. Матвієнко П.І., Мирошниченко В.І., Білик Н.І. Удосконалення 
педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти (2-ге 
видання).  
 
 
 
 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 
 
84. Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. 
Освіта Полтавщини: Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. - Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 100 с. (6,1 д.а.). 
 

Випуск присвячений проблемам дошкільної і початкової освіти, 
зокрема: наступності в роботі ЗНЗ і початкової школи; розкриттю 
критеріїв готовності дитини до навчання в школі; особливостям взаємодії 
початкової та основної школи; ролі батьків і педагогів у підготовці дитини 

раннього віку до вступу УДНЗ; вивченню економіки у початкових класах; інтерактивним 
технологіям навчання; розвитку обдарованих дітей з фізичними вадами та труднощами в 
навчанні; ролі психолога у дошкільному закладі. 

 
85. Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: Часопис 
№ 8 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава: 2006. - 64 с. (3,7 д.а.). 
 

Випуск присвячений проблемам сучасної сільської школи, а саме: 
забезпечення посібниками, комп 'ютерними приладами та оргтехнікою; 
створення шкільних округів; створення у школах піклувальних рад та 
благодійних фондів; створення органів учнівського самоврядування, роль 
психологічної служби у формуванні моделі родинно-сімейних цінностей; 
робота з батьками; економічна освіта в сільській школі. 

 

Матвієнко П.І., 
Мирошниченко В.І., 

Білик Н.І.  
 

Удосконалення 
педагогічної 

майстерності в умовах 
особистісно 

орієнтованої освіти 
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86. Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-
громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис 
№ 9 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава, 2006. – 88 с. (5,4 д.а.). 
 

Розглядаються питання: феномен влади і роль громадської ради 
освітян і науковців України в освітніх процесах; порівняльний аналіз 
державно-громадського управління в Україні і за рубежем, проблеми 
правового виховання; модель громадянського становлення особистості в 
навчально-виховному процесі; громадянська освіта в школі; проведення 
звітності директорів перед громадою; проблема створення освітніх округів 

в Україні та за рубежем. 
 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 
87. Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, 
вищій, післядипломній освіті: Матеріали Всеукраїнського науково-
практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 130 с. 
 

Матеріали конференції включають статті, тези, навчальні 
програми, в яких розкриваються різні аспекти теорії й методики 
впровадження сучасних технологій навчання географії у загальноосвітній 
школі, педагогічних вузах, закладах післядипломної педагогічної освіти. 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за 
зміст і форму їх викладення. 

 
88. Гуз К.Ж., Ільченко О.В., Ільченко О.Г., Вдолазська Т.В., Сєдих К.В. Щоденник 

спостережень за довкіллям та собою. 4 клас. – Полтава: Довкілля-К, 2006. — 56 с. 
Щоденник допоможе учневі організувати свою роботу під час вивчення курсу 

природознавства, вивчати та пояснювати явища природи, властивості об’єктів довкілля, 
виділяти основні знання, визначати продуктивність навчання..  
 

89. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів 
цілісності знань про природу. – Полтава: Довкілля-К., 2004. – 472 с.  

У монографії вперше обґрунтовані теоретичні засади формування 
змісту цілісної природничо-наукової освіти для загальноосвітньої школи, 
розроблено методичні основи викладання освітньої галузі на прикладі 
галузей «Людина і світ», «Природознавство».Вперше подається апробована 
методична система створення і використання навчально-методичних 
комплектів (програм, підручників, посібників для учнів для вчителів), відома 
в країні як система освіти «Довкілля». 

Видання адресоване вченим, аспірантам, учителям та працівникам, студентам 
педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації. 
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90. Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Природознавство. Довкілля. 
Зошит та щоденник досліджень: Навч. посібн. для 6 кл. загальноосвітн. 
навч. закл./ К.Ж. Гуз, О.М. Мащенко, О.Г. Ільченко. — Полтава: 
Довкілля-К, 2006. — 56 с. 

Зошит та щоденник досліджень допоможуть учневі організувати 
свою роботу під час вивчення курсу природознавства, вивчати та 
пояснювати явища природи, властивості об’єктів довкілля, виділяти основні 
знання, визначати продуктивність навчання..  

 
91. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія: 
Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Булава, О.М. 
Мащенко, В.Р. Ільченко. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 224 с. 
 

У змісті підручника викладені найбільш загальні знання про 
географічну оболонку і її складові, план і карту, населення Землі. Його 
методичний апарат розрахований на впровадження діяльнісної моделі 
навчання. Подається система дидактичних завдань і вправ. 

У підручнику реалізовані міжпредметні зв 'язки географії з 
природознавством та історією. Розрахований на учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
 

92. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. – П.: 
ПОІППО, 2006. – 300с. 
 

Монографія розкриває основні поняття та конструктивні ідеї 
сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення головних 
проблем сучасної освіти і освітньої політики в демократичному 
суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти 
України в європейському контексті. Книга буде корисною для широкого 
кола читачів у галузі освіти, викладачам педагогічних університетів, 
учителям.  
 

 

10.5. Список публікацій працівників ПОІППО за 2006 р. 
Монографії, посібники, підручники 

1 Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. Освіта Полтавщини: 
Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 100 с. (6,1 д.а.). 

2 Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 8 / Ред. 
І.В. Охріменко. – Полтава: 2006. – 64 с. (3,7 д.а.). 

3 Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-громадської моделі управління 
школою. Освіта Полтавщини: Часопис № 9 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава, 2006. – 88 
с. (5,4 д.а.). 
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4 Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної 
школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Л.В. / Укл. 
Т.М. Дзюба. – Полтава: АСМІ, 2006. – 92 с. (5,4 д.а.). 

5 Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового педагогічного досвіду. - 
Полтава: ПОІППО. - 2006. – 208 с. (12,4 д.а.). 

6 Всеполтавський посвіт школи-родини: Навчально-методичний посібник / Автори-
упорядники: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 380 с. 

7 Матвієнко Павло Іванович: Біобібліографічний покажчик / Автор-упорядник Н.І.Білик. 
– Полтава: ПОІППО. – 2006. – 56 с.: іл. (Сер. “Персоналії післядипломної педагогічної 
освіти Полтавщини”. Вип. 2). Укр. мовою.  

8 Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти. 
Модульний посібник / За редакцією П.І.Матвієнка, Н.І.Білик, О.О.Новака. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 240 с. 
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РОЗДІЛ 11. РОБОТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРЦІЇ (Клепко С.Ф.) 

11.1. Європейська інтеграція (Бондар Т.О.) 
Інститут продовжує активне забезпечення науково-методичної підтримки виконання 

плану заходів Державних програм інформування громадськості з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки. Зокрема, у рамках виконання Плану 
заходів інституту на 2006 рік (наказ ПОІППО від 25.04.06 № 118; лист УОН Полтавської ОДА 
від 23.05.06 № 506) було проведено наступні заходи. 
Видано: 

• спеціальний номер журналу „Постметодика” на тему „Європейська інтеграція” (№3 
(67), 2006) 

Редакційно-видавничий відділ. 
• посібник «Філософія освіти в європейському контексті», автор – Клепко С.Ф. (П.: 

ПОІППО, 2006, 300 с.)  
Кафедра філософії і економіки освіти 

• буклет з переліком адрес для контактів із закладами Європи «Як знайти партнера в 
зарубіжній освіті» 

Лабораторія європейського виховання. 
• розроблено і направлено у районні методичні кабінети відділів освіти «Методичні 

рекомендації щодо проведення Дня Європи»  
Лабораторія європейського виховання,  

відділ методики виховної роботи (15.05.06) 
Проведено: 

• методичний лекторій «Актуальні питання європейської інтеграції України» для 
вчителів соціально-гуманітарних дисциплін. У роботі лекторію взяли участь начальник 
відділу правової роботи Полтавського обласного управління юстиції Зубарєва С.В., 
головний спеціаліст управління юстиції Явтушенко М.В., які познайомили слухачів з 
новим в українському законодавстві, складовими процесу демократизації на шляху 
України до Європейського Союзу. 

Відділ гуманітарних дисциплін (20.10.06) 
(Міщенко І.О.)  

• тренінг для директорів шкіл за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства 
США за участю випускниці програми „партнери в освіті”, тренера з громадянської 
освіти Н.Вукіної: "Критичне мислення – модель навчання та виховання громадян 
суспільства". Під час проведення тренінгу учасники виконували комунікативні вправи, 
ознайомились із правилами написання статті, есе, виступів, прослухали лекцію «Що 
таке критичне мислення», а також визначили загальні стандарти програми критичного 
мислення як базової форми підготовки громадян до успішної життєдіяльності в 
інформаційному і постінформаційному демократичному суспільстві.  

Центр педагогічних інновацій та інформації (6-7.10.06), 
Гладка Т.І. 

• тренінг для директорів шкіл за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства 
США за участю Заслуженого вчителя України В.Громового: "Урок реформування 
американської та української шкіл". В.Громовий продемонстрував відеопрезентації 
про американську, ізраїльську, японську школу, виклав свої погляди щодо 
реформування української освіти. Особливу увагу він звернув на лідерські якості 
директора школи, інформаційні та комунікаційні технології у роботі керівника. 
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Учасники семінару дискутували, активно брали участь у запропонованих практикумах, 
ділових іграх. 

Центр педагогічних інновацій та інформації (18-19.05.06), 
Гладка Т.І. 

• 4 обласних семінари на тему «Виховна система (типу «школа–родина») як 
провідний фактор формування цілісної особистості європейського зразка» (з 
досвіду роботи ПНКВ «Паросток») 

Лабораторія європейського виховання 
 

• третє заняття постійного семінару директорів шкіл на тему «Демократизація життя 
сучасної школи» у Решетилівському та Машівському районах, під час якого проблеми 
української освіти розглядались у тісному зв’язку з вивченням зарубіжного досвіду, 
зокрема, країн Європи та США.  

Кафедра менеджменту освіти (березень) 
 

• обласну науково-практичну конференцію у рамках Міжнародного дня рідної мови 
«Державність української мови і досвід країн світу з мовної політики», в якій взяли 
участь учителі та науковці області, представники громадських організацій, творчих 
спілок, а також німецької, російської, єврейської та вірменської етноменшин. 

 Відділ гуманітарних дисциплін (21.02.06), 
Коваленко О.П. 

 
Також: 

• Працівники інституту взяли участь у Міжнародній конференції "Професія вчителя 
у XXI столітті: європейський вимір", що проходила 12 травня 2006 р. на базі Львівського 
ОІППО у межах Міжнародного колоквіуму «Європейський вимір української освітньої 
політики». Під час роботи конференції обговорювались питання відповідності стратегії 
розвитку системи освіти України основним положенням Програми ЄЕС ("Еducation and training 
2010"); застосування європейських показників якості та індикаторів розвитку освіти; 
європейські підходи до освіти та професійного розвитку педагогічних працівників; роль 
міжнародних освітніх проектів у підвищенні компетентності вчителя; шляхи впровадження 
Європейських студій у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

• У програму курсів підвищення кваліфікації у модулі „Філософія освіти для демократії 
та інформаційні технології” внесена лекція „Європейський вибір: громадянська 
компетентність, критичне мислення, якість освіти”.  

• У бібліотеках навчальних закладів організовано інформаційні експозиції, присвячені 
ЄС. 
ПОІППО є учасником реалізації проекту „Інформування територіальних громад щодо ЄС та 
європейської інтеграції: приклад м.Полтави”, який здійснюється Інститутом регіональних та 
євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна” (м.Київ) та Центром соціальних 
досліджень (м.Полтава) за підтримки Польсько-Американсько-Української ініціативи про 
Співпрацю. 
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11.2. Міжнародне співробітництво ПОІППО (Стоцька О.В.) 
Значну увагу ПОІППО приділяє міжнародному співробітництву, яке включає спільну з 

закордонними науковими та освітніми закладами перепідготовку слухачів; участь у 
міжнародних конференціях, програмах, наукових проектах, здійснення спільних публікацій. 

Міжнародні зв‘язки 
• 2006 року триває співпраця із зарубіжним партнером ПОІППО – лабораторією 

«Макаренко-реферат» Марбурзького університету (ФРН), керівник – dr.phil.habil, приват-
доцент історії педагогіки Марбурзького університету Гьотц Хілліг. Відбувається обмін 
інформацією з питань сучасної педагогіки та макаренкознавства, здійснення спільних проектів 
та публікацій (Г.Хілліг. Возвращаясь к теме: А.С. Макаренко и Болшевская коммуна. – 
Постметодика. – 2006. – № 5; Г.Хілліг. «У Вікерсдорфі немає, принаймні, ні царя, ні Бога, ні 
казарми…». Два невідомих свідчення з України про Вільну шкільну общину. – ПМ. – 2006. – 
№ 1). За сприяння Г.Хілліга надруковано статтю відомого німецького педагога Вольфганга 
Клафкі (В.Клафкі. Критично-конструктивна дидактика на початку ХХІ ст. – Постметодика. – 
2006. – № 1.). 

• Триває співпраця з МФВ, Інститутом Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) та 
Харківським молодіжним центром із соціальних проблем молоді з упровадження нових 
педагогічних технологій „Дебати” в навчально-виховний процес, обмін досвідом. 

• 6-7 жовтня 2006 року Полтавським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського на базі колегіуму № 25 м. Кременчука за 
фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні для 
директорів шкіл м. Кременчука був організований тренінг «Критичне мислення – модель 
навчання та виховання громадян суспільства майбутнього» за участю випускниці програми 
„партнери в освіті”, тренера з громадянської освіти Н.Вукіної. 

Учасники засвоїли особливості критичного мислення, визначили базові стандарти 
програми критичного мислення. Директори виконали комунікативні вправи, ознайомились із 
правилами написання статті, есе, виступів 

• 7 листопада 2006 року в Полтавському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського проведена зустріч працівників інституту та 
управління освіти і науки облдержадміністрації з польськими школярами (ліцей Кросно 
Прикарпатського воєводства), які напередодні завітали до Гадяцької гімназії. За програмою 
шкільних партнерств для українських та польських шкіл, що підтримується Фундацією ПАУСІ 
ТА польською Фундацією ім. Роберта Шумана в рамках ініціативи «РАЗОМ – польсько-
українська співпраця для майбутнього». 

Під час зустрічі була презентована робота інституту з учнівською молоддю області, 
показані відеофрагменти проведення дебатів, предметних олімпіад. 

14 грудня 2006 р. у ПОІППО проведено зустріч за „круглим столом” з авторами книги 
„Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі” Джоном Ленноксом, магістром 
мистецтв, магістром з біоетики, доктором філософії (Оксфорд) та Девідом Ґудінгом, 
академіком, професором давньогрецької мови Старого Завіту, професором грецької мови, 
членом Королівської Ірландської академії (Дублін). 

У зустрічі взяли участь науково-педагогічні працівники ПОІППО, заступники 
директорів шкіл з виховної роботи, учителі етики м. Полтави, Полтавського району, 
представники Українського Біблійного Товариства (Харків, Полтава, Комсомольськ – близько 
40 осіб).А також проректор ПОІППО С.Ф Клепко, генеральний директор Біблійного 
товариства України Р.В.Вовк. виконавчий директор Східного Регіонального Біблійного 
Товариства України (м. Харків) В.І. Агафонов. 



 110

Згідно з розділами книги „Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі” 
відбулося обговорення такого кола питань: 

1. Духовні виклики ХХІ ст. .Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі. 
2. Людина і світ. Фундаментальні питання буття. 
3. Людська поведінка. Людська свобода та небезпека непорозуміння й цінності; природа 

моральності та її основи; що чекає людину у майбутньому.  
4. Духовно-моральне виховання молоді, підготовка її до життя у глобалізованому 

суспільстві. 
Учасники висловили пропозиції і побажання щодо змісту наступного видання і 

ухвалили рекомендації, зокрема: 
1. Відзначити актуальність та доцільність, високий науковий рівень, практичну 

спрямованість видання. 
2. Використовувати світоглядний, науково-методичний та морально-етичний потенціал 

книги Д. Ґудінга та Д.Леннокса „Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі” у 
викладанні предметів духовно-морального спрямування (курсів „Етика”, „Основи 
християнської моралі”, „Людина і світ” тощо). 

3. Продовжити практику спільних з видавничим відділом Українського Біблійного 
Товариства зустрічей педагогічних працівників області з авторами зазначеного видання.  

 

Участь у програмах, наукових проектах 
• Комп‘ютерний всеобуч за допомогою програм Intel та Microsoft. ПОІППО в 2006 

році продовжує співробітництво в міжнародній програмі Intel «Навчання для майбутнього». 
У 2006 році за цією програмою підготовлено 1108 учителів Полтавської області. Коштом 
програми Intel у 2006 році профінансовано: підготовку тренерів обласного і районного рівнів, 
придбання спеціальної навчальної літератури, придбання для зміцнення матеріальної бази 
ПОІППО 12 ПК та ліцензій на системне програмне забезпечення. З вересня 2006 року, 
розвиваючи спільну ініціативу МОН та корпорації Microsoft «Партнерство в навчанні», в 
Полтавській області розпочато навчання вчителів загальноосвітніх дисциплін комп’ютерної 
грамотності шляхом проведення тренінгів за програмою не менше ніж 36 годин. 

• За підтримки Міжнародного Альянсу боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні ПОІППО 
розпочав у Полтавській області проект «Школа проти СНІДу». 2006 р. підготовлено 9 
тренерів районного рівня. 

• На Полтавщині триває реалізація освітнього проекту з енергозбереження “Шкільний 
проект з використання ресурсів та енергії SPARE”. На факультативних заняттях, спецкурсах та 
у гуртках 13 навчальних закладів області школярі опановують особливості екологічного 
мислення та вчаться шляхів привернення уваги громадськості до проблем економного 
використання енергії та енергоресурсів, охорони навколишнього середовища. 

• Співпраця з Міжнародною макаренківською асоціацією. Працівники ПОІППО 
Пашко М.С., Пашко Л.Ф. та фахівці Державного музею-заповідника А.С.Макаренка спільно з 
Міжнародною макаренківською асоціацією беруть участь у вивченні педагогічної спадщини 
А.С.Макаренка під кутом зору аналізу досвіду самоврядування вихованців у колонії ім. 
М.Горького та Комуні ім. М.Е.Дзержинського з метою впровадження його елементів у 
сучасній школі. 

• У рамках програми «Педагогічні інновації», що підтримується Відділом преси, 
освіти та культури Посольства США ПОІППО та відділами (управліннями) освіти 
райдержадміністрацій, рай (міськ) виконкомів 18-19 травня 2006 року на базі ліцеїв № 4 та № 
11 м. Кременчука для керівників шкіл області проведено семінар-тренінг «Уроки 
реформування української та американської освіти» за участю заслуженого учителя України 
Віктора Громового. Семінар сприяв осмисленню керівниками шкіл Полтавської області 
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шляхів реформування управління освітою, стимулював їх інтерес до вивчення уроків 
інноваційних перетворень у школах США та інших країн. 

• Методист природничо-математичного відділу ПОІППО І.О.Козак взяла участь у 
Міжнародній конференції «Формування здорового способу життя засобами освіти» (Київ, 
інститут ім. М.Драгоманова, 21-22 червня 2006 р.), представивши виступ «Інтерактивні методи 
навчання і формування соціальних компетентностей учнів». 
 

Публікації  
• 2006 року ПОІППО здійснює активну діяльність з перекладу українською мовою статей 

європейських освітян: Ірмелі Галінен, завідуючої відділом загальної освіти фінської Національної 
ради освіти (стаття «Процеси становлення фінського курикулуму. – ПМ. – 2006. – №1»); Дакмари 
Георгеску, координатора програм відділу бюро освіти ЮНЕСКО (стаття «Курикулярна філософія 
двадцять першого століття: що старого і нового?». – ПМ. – 2006. – № 3).  

• Здійснено публікацію структурного документа «Товариство практики» як глобальна 
мережа розробників змісту освіти» (ПМ. – 2006. – № 4). 

 

Інтеграція у ЄС 
У ПОІППО створено лабораторію європейського виховання з метою пошуку 

ефективних шляхів формування особистості європейського зразка. 
Участь у міжнародних конкурсах 
У травні 2006 року делегація вчителів Полтавської області взяла участь у 

Міжнародному конкурсі «Учитель року» (Росія, м. Тамбов). 
 Робота з міжнародних зв‘язків та заходи з інтеграції у ЄС сприяють ефективності 

організації післядипломної освіти, є запорукою подальшого розвитку інституту як основного 
методичного центру професійного вдосконалення педкадрів. 

11.3. Лабораторія європейського виховання (Говорова О.В., Настенко Н.В.) 
Цільові завдання 

1. На реалізацію Наказу МОН №454 від 29.07.05 «Про заходи МОН України по реалізації Указу 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти 
в Україні» п.1.4 «докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською молоддю, зміцнення 
демократичних засад в освіті у т.ч. розвитку учнівського самоврядування…» організована робота 
постійно діючого семінару «Виховна система школи (типу «школа-родина») як провідний фактор 
формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК «Паросток»)» для 
керівників відділів освіти, МК РДА, директорів та заступників директорів з виховної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів Кобеляцького, Зінківського, Лубенського районів області, а 
також розроблена і проведена «Школа лідерів» для учнівських та педагогічних колективів шкіл 
Кобеляцького району.  
2. Започаткована робота по створенню і розвитку авторських виховних систем у навчально-
виховних закладах області щодо формування громадянина європейського співтовариства. 
3. Розпочата робота по запровадженню ефективних систем учнівського самоврядування в 
навчальних закладах області як реальної демократичної взаємодії та засобу формування соціальної 
компетентності та громадянськості. 

 

1. Науково-інформаційна робота 
1. Здійснений пошук літератури, опрацьовані матеріали ЗМІ та Інтернет-видань з проблеми 

"Європейське виховання", частина літератури представлена на сайті лабораторії 
європейського виховання ПОІППО  
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2. Підготовлена стаття до журналу «Імідж сучасного педагога» «Виховна система школи (типу 
«школа-родина») як провідний фактор формування цілісної особистості європейського 
зразка (з досвіду роботи ПНВК «Паросток»)» 

3. Розроблені матеріали про виховну систему типу «школа-родина» та форми організації 
учнівської соціальної творчості для Всеукраїнського молодіжного порталу з громадянської 
освіти (в межах роботи програми "Громадянська освіта – Україна. Молодь в дії") – травень 
2006 року 

4. Здійснена взаємодія лабораторії з Посольством Швеції в Україні з метою організації 
співпраці лабораторії з громадськими організаціями та освітніми установами Швеції – 
травень 2006 року 

5. Здійснена презентація діяльності лабораторії європейського виховання на районній 
конференції "Розвиток творчих здібностей учнів з використанням інтерактивних технологій", 
організованій відділом освіти Машівської РДА - березень 2006 року.  

6. Створений сайт лабораторії європейського виховання ПОІППО, на якому висвітлюються 
питання європейського виховання – квітень 2006 року 

7. Розроблені методичні рекомендації та сценарій святкування Дня Європи в школі та надіслані 
РМК області – квітень 2006. 

8. Створені методичні рекомендації «Як знайти партнера в зарубіжній освіті» з адресами 
зарубіжних навчальних закладів, підготовлені до розповсюдження, знаходяться на 
затвердженні у проректора з наукової роботи ПОІППО – серпень 2006 року 

 

2. Науково-методична робота 
1. Проведений обласний семінару для керівників методоб`єднань класних керівників, заступників 

директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-інтернатів обласного 
підпорядкування: «Виховна система школи (типу «школа-родина») як провідний фактор 
формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК «Паросток»)» 
(17 жовтня 2006 року) 

2.  Працівники лабораторії виступили з доповідями з доповідями "Цінність родинності і сучасна 
школа (з досвіду роботи ПНВК "Паросток") на обласному семінарі-практикумі "Цінності 
родинно-сімейного виховання школярів у світлі рішень обласної програми системи виховання 
учнівської молоді в Україні"– березень 2006 р. «Виховна система школи як суб`єкт педагогічного 
проектування» на обласній науково-практичної конференції „Реалізація обласної програми 
система виховання учнівської молоді засобами психолого-педагогічного проектування”. 23 
листопада 2006 року в м.Полтава, «Педагогічні можливості виховної системи типу «школа-
родина» у формуванні особистості європейського зразка», на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного 
європейського виміру” (4-5 жовтня 2006 року), «Формування полі культурної особистості 
умовах виховної системи типу «школа-родина» на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Культурно-ціннісні витоки сучасного виховання особистості” (25-26 жовтня 2006 
року), на Міжнародній конференції "Громадянська освіта – Україна. Молодь в дії"- лютий 2006 
року 

3. Підготовлені методичні матеріали для учасників обласного семінару-практикуму "Цінності 
родинно-сімейного виховання школярів у світлі рішень обласної програми системи виховання 
учнівської молоді в Україні" – березень 2006 р. 

4. Підготовлені матеріали та надруковані до обласного постійно діючого семінару «Виховна 
система школи (типу «школа-родина») як провідний фактор формування цілісної особистості 
європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК «Паросток»)» для керівників районних управлінь 
освіти та методичних кабінетів, керівників методоб`єднань класних керівників, заступників 
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директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-інтернатів обласного 
підпорядкування  

5. Підготовлені лекції обласного постійно діючого семінару «Виховна система школи (типу 
«школа-родина») як провідний фактор формування цілісної особистості європейського зразка (з 
досвіду роботи ПНВК «Паросток»)» : «Виховна система школи (типу «школа-родина») як 
провідний фактор формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи 
ПНВК «Паросток»)» , «Особливості життєдіяльності молодших школярів у виховній системі 
типу «щкола-родина», орієнтованій на формування особистості європейського зразка», 
«Компетентнісний підхід в організації педагогічного процесу у виховній системі типу «школа-
родина», «Особливості організації інтерактивних форм взаємодії суб`єкту виховної системи з 
учасниками семінару» 

6. Проведений обласний семінар «Формування здатності особистості сприймати різноманітність та 
міжкультурні відмінності через освоєння світового культурного простору» для методистів 
районних методичних кабінетів, керівників методичних об`єднань класних керівників, 
заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-
інтернатів обласного підпорядкування (13 грудня 2006 року)  
Підготовлені план, методичні рекомендації до обласного семінару «Формування здатності 

особистості сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності через освоєння світового 
культурного простору», а також лекції «Формування здатності особистості сприймати 
різноманітність та міжкультурні відмінності через освоєння світового культурного простору», 
«Національна самоідентифікація як основа для формування здатності особистості сприймати 
різноманітність світового культурного простору (організація в умовах виховної системи «школа-
родина» шкільних справ-комплексів, спрямованих на полікультурне виховання особистості)» 
7. На ректораті була здійснена презентація досвіду роботи базового закладу лабораторії 

європейського виховання ПНВК "Паросток" – 15.05.06 та представлення діяльності лабораторії 
європейського виховання – 5.06.06  

8. До цих презентацій були підготовлені: 
- доповідь по представленню досвіду ПНВК „Паросток” як виховної системи типу „школа-родина” 
орієнтованої на формування особистості європейського зразка; 
- звіт про діяльність лабораторії за лютий-травень 2006 року; 
- відповідні презентації з використанням мультимедійних засобів (підібрані відповідні теоретичні, 
нормативні та ілюстративні матеріали, без залучення спеціалістів ПОІППО здійснена підготовка 
презентації у програмі Power Point); 
2.2 Підготовлені дидактичні матеріали до тем районних семінарів – березень-листопад. 

 

3. Організаційно-методична робота 
3.1 В рамках постійно діючого семінару "Виховна система школи (типу "школа-родина") як 
провідний фактор формування особистості європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК 
"Паросток") для працівників відділів освіти, директорів та заступників директорів з виховної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів проведені зональні секції: березень – Кобеляцького, квітень – 
Зіньківського, листопад – Лубенського районів. 
3.2 Підготовлені відповідні матеріали та доповіді, а також розроблені і реалізовані інтерактивні 
форми взаємодії учасників постійно діючого семінару "Виховна система школи (типу "школа-
родина") як провідний фактор формування особистості європейського зразка (з досвіду роботи 
ПНВК "Паросток") семінару та ПНВК школярів "Паросток":  
- екскурсія "Тут кожна мить – шкільного мить життя, мого дитинства мить непересічна"; 
- збір-знайомство; 
- збір-старт на період "Я і Перемога"; 
- мозкова атака "Шукаємо друзів"  
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- «Конкурс дружби екіпажів»; 
- «Готуємося до Різдва»  

 

3.1 Розроблений і проведений навчально-методичний збір-тренінг «Школа лідерів» для 
Шенгурівської, Кіровської, Перегонівської шкіл Кобеляцького району як продовження роботи 
постійно діючого семінару за вищевказаною темою в аспекті «Технологія організації 
життєдіяльності учнівського колективу” (зміст, підготовка педагогів та школярів - тренерів зі 
складу педагогічного та учнівського колективів ПНВК „Паросток”) - 15-17 червня 2006.  

 

2. Розроблений план подальшої співпраці лабораторії європейського виховання з навчальними 
закладами району за замовленням районного відділу освіти Кобеляцької РДА – травень 2006 
року. 

 

4. Методична робота з базовим закладом 
4.1 Узагальнений десятилітній досвід роботи ПНВК "Паросток" як виховної системи типу "школа-

родина", орієнтованої на формування особистості європейського зразка, отриманий позитивний 
відгук МОН України – лютий 2006 року 

4.2. Здійснюється науково-методичне керівництво виховною системою ПНВК "Паросток" як 
базового закладу лабораторії в аспектах формування ключових компетенцій особистості 
європейського виміру  
4.3. Відбувається адаптація педагогічного процесу ПНВК "Паросток" таким чином, щоб до нього 
була включена система інтерактивних форм взаємодії школярів ПНВК "Паросток" та учасників 
обласних семінарів – лютий – грудень 2006 року  

 

5. Відрядження 
Здійснено 4 виїзди у відрядження  

1. м.Київ – участь у Міжнародній конференції «Громадянська освіта – Україна. Молодь в дії” – 
лютий 2006 року.  

2.  м.Львів – участь у Міжнародному колоквіумі «Професія вчителя у ХХІ столітті: 
європейський вимір» - 10 -13 травня 2006 року. 

3. м. Київ – участь у проведенні Дня Європи – 20 травня 2006 
4. м. Київ - Всеукраїнська науково-практична конференція „Культурно-ціннісні витоки 

сучасного виховання особистості” (25-26 жовтня 2006 року)  
5. с. Шенгурі Кобеляцького району Полтавської області – проведення «Школи лідерів» для 

Шенгурівської, Кіровської, Перегонівської шкіл Кобеляцького району -15-17 липня 2006 
року 

 

Позапланово 
1. Підготовлено та надіслано електронною поштою районним відділам освіти інформацію про 

святкування 100-річчя з Дня народження видатної шведської дитячої письменниці Астрід 
Ліндгрен  

2. Проведене на базі ПНВК „Паросток” ознайомлення із форматом святкування дня народження 
Астрід Ліндгрен представників шкіл Карлівського, Машівського, Кобеляцького районів, які 
планують долучитися до святкування світовою громадськістю ювілею письменниці - 14 
листопада 2006 року. 

3. В контексті розробки методичної вертикалі „ОІППО – вчитель – школяр” як способу організації 
педагогічного пошуку в умовах демократичного суспільства розроблена анкета, яка виявляє 
педагогічні пріоритети та методичні потреби педагогів області. 

4. Проведене анкетування педагогів області - учасників заходів, організованих лабораторією 
європейського виховання. 

5. Здійснена часткова обробка матеріалів анкетування, визначений подальший формат методичної 
роботи лабораторії з педагогами області. 
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6. Підготовлені 4 статті до збірки ПОІППО «Педагогічні технології»  
7. Участь у Міжнародному колоквіумі «Професія вчителя у ХХІ столітті: європейський вимір» 10 -

13 травня 2006 року. 
8. Методист Говорова взяла участь у засіданні СДГ Н. Ланнівської ЗОШ Карлівського району ( 

жовтень 2006 року) 
9. Участь у проведенні зльоту-презентації дитячо-юнацьких козацьких товариств на базі обласного 

краєзнавчого музею 11 жовтня 2006 року 
10. Участь у роботі І обласного форуму батьківської громадськості 17 листопада 2006 року. 
11. Участь в інструктивно-методичній нараді „Проблеми, завдання форми реалізації виховної 

роботи в новому навчальному році – черговий крок до якісної освіти” 
12. Презентація діяльності лабораторії європейського виховання та її базового закладу на обласному 

ярмарку педагогічних технологій – серпень 2006 року. 
13. Участь у роботі круглого столу з учасниками проекту польсько-українського молодіжного 

обміну за підтримкою Фундації ПАУСІ в Польській Фундації. 
 

14. Підготовлені публікації  
Точний бібліографічний опис публікації 
Горбатко С.Ю., Дмитренко Т.Г., Говорова О.В. Методичні рекомендації до проведення Дня Європи у школі. 
– Полтава: ПОІППО, 2006. – 28с. 
Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В., Горбатко С.Ю. Виховна система типу „школа-родина” як провідний 
фактор формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК „Паросток”). – 
Полтава: ПОІППО,2006. – 42с. 
Як створити виховну систему типу „школа-родина” // on-line публікація 
http://www.citizen.org.ua 
Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В. Педагогічні можливості виховної системи школи (типу „школа-родина”) у 
формуванні цілісної особистості європейського зразка (з досвіду роботи ПНВК „Паросток”)// Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції „Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у 
контексті сучасного європейського виміру” 4-6 жовтня 2006 року. – Полтава, 2006. – С.29-31  
Дмитренко Т.Г. Виховна система школи як суб`єкт педагогічного проектування//Матеріали обласної 
науково-практичної конференції „Реалізація обласної програми система виховання учнівської молоді 
засобами психолого-педагогічного проектування”. 23 листопада 2006 року в м.Полтава (у друці) 
Крамарева О.В. Виховна система як засіб реалізації системи проектування особистості //Матеріали 
обласної науково-практичної конференції „Реалізація обласної програми система виховання учнівської 
молоді засобами психолого-педагогічного проектування”. 23 листопада 2006 року в м.Полтава (у друці) 
Горбатко С.Ю. Шкільне самоврядування як засіб реалізації проектування соціалізації особистості (з досвіду 
роботи ПНВК „Паросток” м.Полтави)//Матеріали обласної науково-практичної конференції „Реалізація 
обласної програми система виховання учнівської молоді засобами психолого-педагогічного проектування”. 
23 листопада 2006 року в м.Полтава (у друці) 
Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В. Виховна система типу „школа-родина”: педагогічні ресурси, орієнтири, 
результати (з досвіду роботи ПНВК „Паросток”). (до „Іміджу сучасного педагога”, у друці) 
Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В. Виховна технологія школи «Паросток» м.Полтави - «школа-родина», 
орієнтована на формування цілісної особистості європейського зразка // Збірник „Педагогічні технології” (у 
друці) 
Горбатко С.Ю. Технологія організації самоврядування// Збірник «Педагогічні технології» (у друці) 
Дмитренко Т.Г., Настенко Н.В. Технологія формування лідерства// Збірник «Педагогічні технології» (у 
друці) 
Говорова О.В.Технологія соціального проектування// Збірник «Педагогічні технології» (у друці) 
Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В. Створюємо авторську виховну систему (готується до друку) 
Горбатко С.Ю., Говорова О.В., Дмитренко Т.Г., Крамарева О.В. Школа лідерів. Матеріали збору-тренінгу 
для педагогів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів (готується до друку) 



 116

ДОДАТКИ 

І. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ (Стоцька О.В.) 
ПРЕСА: 

Всеукраїнська науково-практична конференція  
„Американська освіта очима українських дослідників”  

(грудень 2006 р.) 
1. „Приміряємо” американську освіту // Полтавський вісник. – № 2 (861), 13 січня 2006 р. 
 

Семінар-презентація журналу „Постметодика” 
 „Складні питання в освіті” (№ 6, 2005 р.)  

(3 лютого 2006 р. ПОІППО) 
1. О. Стоцька. Вирішуючи складні питання // Зоря Полтавщини. – 2006 р. – № 29-30 (20670-
20671), 24 лютого. 
2. О. Стоцька. Корупція в освіті є. Хоча не всі бажають її помічати // Полтавський вісник. – – 
2006. – № 11(870), 17 березня. 
 

Обласна науково-практична конференція „Державність української мови  
і досвід країн світу з мовної політики”  

(ПОІППО, 21 лютого 2006 р .) 
1. О.Коваленко. Мова – візитна картка держави // Зоря Полтавщини. – 2006 р. – № 42. – 14 
березня.  
 

Установчі збори Полтавського первинного осередку Всеукраїнської громадської 
організації „Асоціація лідерів освіти” 

(ПОІППО, 9 березня 2006 р.) 
1. Віценя Л.   // Зоря Полтавщини, 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція „Інноваційний розвиток  
управлінського потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу”  

(м. Кременчук, 28-29 березня 2006 р.) 
1. І.М. Козлова (ліцей № 4. м. Кременчук). Як керувати школою по-новому? // Електронне 
інформагентство „Новини Полтавщини” (www.regionnews.poltava.ua). 
 

Міжрегіональна науково-практична конференція „Іван Франко  
і літературний процес ХІХ – початку ХХ ст.”  

(ПОІППО, 20 червня 2006 р.) 
1. Кузнєцова Ганна  // Полтавський вісник 
 

ХІІ обласний ярмарок педтехнологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини”  
(22 червня 2006 р., школа № 38 м. Полтави) 

1. І.Борт. Творчі сходинки освітян Полтавщини // Електронне інформагентство „Новини 
Полтавщини”, 23.08.2006 р. (www.regionnews.poltava.ua). 
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Обласна серпнева педконференція „Про підсумки розвитку загальної середньої і 
професійно-технічної та дошкільної освіти у 2005-2006 н.р. та завдання на 2006-2007 н.р., 
спрямовані на подальшу реалізацію Указу Президента України про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”  
(ПДПУ, 27 серпня 2006 р.) 

1. І.Борт Перспективи і завдання наступного навчального року // Електронне 
інформагентство „Новини Полтавщини”, 23.08.2006 р. (www.regionnews.poltava.ua). 

2. Катерина Оксамит. Незабаром початок нового навчально року – педагоги радяться // 
Електронне інформагентство „Новини Полтавщини”, 22.08.2006 р. 
(www.regionnews.poltava.ua).  
 

Всеукраїнський семінар «Компетентнісний підхід  
до мовно-літературної освіти школярів  

(18-22 вересня 2006 р., ПОІПОО та райони області) 
1. О.Коваленко. На шляху до життєвих компетенцій // Зоря Полтавщини. – 2006. – 4 

жовтня. 
 

Всеукраїнський семінар „Економіка освіти і освітня діяльність” 
(8 грудня 2006 р., Полтава, ПОІППО) 

1. Репортаж про семінар у газеті видавництва „Шкільний світ” (автори – Мурашко 
Наталія Львівна, Гиренко Наталія Вікторівна). 
 
РАДІО, ТБ 

Вручення дипломів переможцям ІІІ (обласного) конкурсу  
з української мови ім. П.Яцика  

(21 січня 2006 р., ПДПУ) 
1. Сюжет у програмі новин студії „Місто”. 
2. Сюжет у програмі новин ТРК „Лтава”. 
3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 
4. Сюжет у програмі новин радіо „Ваша хвиля”. 

 
Семінар-презентація журналу „Постметодика” 

 „Складні питання в освіті” (№ 6, 2005 р.)  
(3 лютого 2006 р., ПОІППО) 

1. Телестудія „Місто”. Сюжет Інни Безуглої у програмі новин 5 лютого 2006 р. 
2. ТРК „Лтава”. Сюжет Галини Кустол у програмі „ПТН” 4.02.06 р. 
3. Сюжет Олена Задорожної у програмі новин радіо FM „Ваша хвиля”. 

 
IV загальнонаціональний етап 6-го Міжнародного конкурсу  

з української мови ім. Петра Яцика 
(ПДПУ, 4 лютого 2006 р.) 

1. Студія „Місто” – сюжет у програмі новин. 
2. ТРК „Лтава” – сюжет у програмі новин. 
3. Обласне радіо. Сюжет І.Гончар у програмі „Панорама”. 

 
Відкриття обласного туру Всеукраїнського конкурсу „Вчитель року-2006” 

(20 лютого 2006 р., ПОІППО) 
1. Сюжет у програмі „ПТН”. 
2. Сюжет у програмі новин студії „Місто”. 
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Колегія УОіН ПОДА „Підсумки роботи установ і закладів освіти області у 2006 р.  
та основні завдання на 2006 р.” 

(21 лютого 2006 р., ПДПУ) 
1. FM „Ваша хвиля”. Сюжет Тетяни Городянин. 
2. Обласне радіо. Інформація у програмі новин. 

 
Установчі збори полтавського первинного осередку  

Всеукраїнської громадської організації „Асоціація лідерів освіти”  
(ПОІППО, 9 березня 2006 р.) 

1. Сюжет у програмі новин студії „Місто”, 10.03.2006 р. Автор – Конопелько Валерія, 
оператор – Луценко Сергій. 

2. Сюжет ТРК „Лтава”, 11.03.2006 р. Автор – Рясна Наталія, оператор – Залевський 
Сергій. 

3. Сюжет у програмі новин FM „Ваша хвиля”, 10.03.2006 р. Автор – Лебідь Олена. 
 

І Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні технології в підготовці 
вчителя трудового навчання”, присвячена пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського  

(19, 20 квітня 2006 р., ПДПУ) 
ТБ: 

1. Сюжет у програмі новин студії „Місто”. 
 
РАДІО: 

2. Сюжет Інни Гончар у програмі новин обласного радіо „Панорама”. 
 

Міжрегіональна науково-практична конференція „Іван Франко  
і літературний процес ХІХ – початку ХХ ст.”  

(ПОІППО, 20 червня 2006 р.) 
ТБ: 

1. Сюжет у програмі новин ТРК „Лтава”. 20.06.2006 р. Автор – Олександр Лазеба. 
2. Сюжет у програмі новин студії „Місто”. 21.06.2006 р. Автор – Анна Іващук. 

 
РАДІО: 

1. Сюжет у програмі „Панорама” обласного радіо 21.06.2006 р. Автор – Ольга 
Тараненко. 
 

ХІІ обласний ярмарок педтехнологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини”  
(22 червня 2006 р., школа № 38 м. Полтави) 

ТБ: 
1. Сюжет М.Орлової у програмі новин студії „Місто” 23.08.2006 р. 
2. Сюжет у програмі „ПТН” 23.08.2006 р. Автор – Дмитро Купченя, оператор – Яцин 

Михайло. 
 
РАДІО: 

1. Повідомлення Інни Гончар у ефірі обласного радіо.  
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Обласна серпнева педконференція „Про підсумки розвитку загальної середньої і 
професійно-технічної та дошкільної освіти у 2005-2006 н.р. та завдання на 2006-2007 н.р., 
спрямовані на подальшу реалізацію Указу Президента України про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку світи в Україні”  
(ПДПУ, 27 серпня 2006 р.) 

ТБ: 
1. Сюжет М.Орлової у програмі новин студії „Місто” . 
2. Сюжет Д.Купчені у програмі „ПТН” ОДТРК „Лтава”. 

 
РАДІО: 

1. Передача Інни Гончар „Основи” у ефірі обласного радіо 1.09.2006 р. о 18.20. 
 

Всеукраїнський семінар «Компетентнісний підхід  
до мовно-літературної освіти школярів  

(18-22 вересня 2006 р., ПОІПОО та райони області) 
ТБ: 

1. Студія „Місто”. Сюжет Інни Безуглої.  
2. ТРК „Лтава”. Сюжет Кошляка Валерія.  

 
РАДІО: 

1. FM „Ваша хвиля”. Сюжет Наталії Колодяжної.  
 

Обласне свято до Дня працівників освіти 
(28 вересня 2006 р., театр ім. М.Гоголя) 

 ТБ: 
1. Сюжет студії „Місто”. 
2. Сюжет ТРК „Лтава”. 

 
РАДІО: 

1. Сюжет FM „Ваша хвиля”.  
2. Сюжет у програмі обласного радіо.  

 
Зліт дитячо-юнацьких козацьких товариств, краєзнавчий музей м. Полтави 

(10 жовтня 2006 р.) 
РАДІО: 
 

1. Сюжет у програмі новин студії обласного радіо.  
 

Обласний семінар лабораторії європейського виховання ПОІППО  
„Виховна система як провідний фактор формування  

цілісної особистості європейського зразка”  
(17 жовтня 2006 р.) 

ТБ: 
1. Сюжет у програмі новин ТРК „Лтава”. 

 
РАДІО: 

1. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 
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Обласна науково-практична конференція „Методичні проблеми впровадження 
профільного навчання в ЗНЗ області” 

(28 листопада 2006 р.) 
 

1. Сюжет у програмі новин студії „Місто”. 
 

Всеукраїнський семінар „Економіка освіти і освітня діяльність” 
(8 грудня 2006 р., Полтава, ПОІППО) 

 
1. Сюжет Ігоря Кужика в програмі новин студії „Місто”. 

2. Сюжет Дмитра Купчені в програмі новин ТРК „Лтава”. 

3. Сюжет Миколи Кулініча в програмі новин обласного радіо. 

4. Передача Інни Гончар за результатами семінару. 

Обласний етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 
(23 грудня 2006 р., ЗОШ № 27 м. Полтави) 

ТБ:  
1. Усне повідомлення у програмі новин ТБ „Лтава”. 

 
РАДІО: 

1. Повідомлення у програмі новин обласного радіо. 
2. Повідомлення у FM „Ваша хвиля”.  

 
Повідомлень на ТБ – усього 26 
ТРК „Лтава” – 13 
ТРК „Місто” – 13 
 
Повідомлень на РАДІО – усього 19. 
Обласне радіо – 12 
FM „Ваша хвиля” – 7. 
 
Повідомлень у друкованих ЗМІ – усього 12. 
Місцеві (обласні) – 11. 
Всеукраїнські – 1. 
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ІІ. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2006 році  
№ 
п/п 

Автор Назва Обсяг Форма поширення 

 Крилевець М.П., 
Сімон О.П. 

Методичні рекомендації до обласного 
семінару-практикуму ”Методологічні 
основи наступності дошкільної і 
початкової ланок освіти” 

0,5 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Крилевець М.П. Методичні рекомендації до обласного 
семінару-практикуму „Організація 
роботи початкової школи згідно нових 
програм і навчальних планів” 

0,5 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Сімон О.П. Методичні рекомендації до обласного 
семінару-практикуму Модернізація 
просвітницької роботи з батьками в 
системі дошкільної освіти” 

1 стор Збірка матеріалів 
семінару 

 Крилевець М.П. Методичні рекомендації щодо 
організованого закінчення 
навчального року і проведення ДПА у 
початковій школі 

1 стор Нарада в УОН 

 Крилевець М.П. Методичні рекомендації щодо початку 
2006-07 навчального року.в 
початковій школі 

9 стор Електронна пошта 

 Сімон О.П. Методичні рекомендації щодо початку 
2006-07 навчального року.в ДНЗ 

3 стор Електронна пошта 

 Сімон О.П. Методичні рекомендації щодо 
організації роботи СДГ 

0,5 
стор. 

Електронна пошта 

 Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації до 
семінару»Актуальні проблеми 
забезпечення якості знань в учнів 
спеціальної загальноосвітньої школи – 
інтернату для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» 

О, 9 
стор 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації до 
семінару»Реабілітація дітей з 
обмеженими фізичними і психічними 
можливостями в соціокультурному 
просторі» 

0,5 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації до 
семінару»Організація режиму в 
виховних групах (групах подовженого 
дня) в світлі реалізації комплексної 
програми «Здоров’я нації на 2002 -
2011р.» 

0,1 
стор 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Тимошенко Н.П. Педпрацівникам спеціальних закладів 
освіти до нового навчального 2006 – 
2007 року.   

0,3 
стор 

Електронна пошта 

 Настенко Н.В. 
Калі берда Г.А. 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-практикуму 

2 
стор

Збірка матеріалів 
семінару 
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"Цінності родинно-сімейного 
виховання школярів»  

. 

 Настенко Н.В. 
Калі берда Г.А. 

«Шляхи підвищення майстерності 
медпрацівників позашкільних 
закладів» 

2 
стор
. 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Настенко Н.В. 
 

«Організація виховної роботи та 
робота з батьківською громад кістю» 

6 
стор
. 

Електрон. 
Варіант 

 Сліпак В.О. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-практикуму 
„Формування художньої культури 
школярів засобами образотворчого 
мистецтва»  

1 
стор 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Сліпак В.О. Методичні рекомендації до 
конференції «Мистецтво в житті. 
Мистецтво життя» 

1  
стор 

Збірка 
матер. 
конферен. 

 Чемшит В.Г. Методичні рекомендації «Роль 
особистісно-орієнтованої проектно-
технологічної підготовки учнів 5-9 
класів у формуванні культури під 
приємності» 

1 
стор
. 

Збірка матеріалів 
семінару 

 Васильєв В.Д. Основні напрями подальшої 
інтенсифікації навчального процесу 
з фізичного виховання в умовах 
переходу шкіл на 12-річний термін 
навчання» 

1 
стор
. 

Збірник  
матеріалів 

 Гелеверя Р.О. «Шкільна бібліотека в 
соціокультурному контексті» 

0.5 
стор 

Збірник матеріалів 
 

 Королюк С.В. Рекомендації Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Інноваційний 
розвиток управлінського потенціалу 
керівника ЗНЗ» 

3 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації обласного семінару для 
директорів шкіл «Державно-
громадське управління в сфері освіти» 

2 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації постійно-діючого 
семінару «Фандрайзинг як метод 
залучення додаткових коштів у ЗНЗ», 
щодо залучення додаткових ресурсів 

1 
стор. 

Паперовий варіант 

 Дзюба Т.М. Рекомендації постійно-діючого 
семінару для керівників шкіл «Вплив 
стилю керівництва на мікроклімат у 
колективі» 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Дзюба Т.М. Рекомендації постійно-діючого 
семінару для керівників шкіл 
«Переговорний процес як метод 
продуктивного врегулювання 
конфліктів у закладах освіти 

2 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Пашко М.С. Рекомендації постійно діючого 
семінару для керівників шкіл 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 
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«Наукова організація праці освітнього 
менеджера». 

 Пашко М.С. Рекомендації постійно діючого 
семінару керівників ЗНЗ 
«Демократизація життя сучасної 
школи» 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Інноваційний 
розвиток управлінського потенціалу 
керівника ЗНЗ» 

3 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації обласного семінару для 
директорів шкіл «Державно-
громадське управління в сфері освіти» 

2 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації постійно-діючого 
семінару «Фандрайзинг як метод 
залучення додаткових коштів у ЗНЗ», 
щодо залучення додаткових ресурсів 

1 
стор. 

Паперовий варіант 

 Дзюба Т.М. Рекомендації постійно-діючого 
семінару для керівників шкіл «Вплив 
стилю керівництва на мікроклімат у 
колективі» 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Дзюба Т.М. Рекомендації постійно-діючого 
семінару для керівників шкіл 
«Переговорний процес як метод 
продуктивного врегулювання 
конфліктів у закладах освіти 

2 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Пашко М.С. Рекомендації постійно діючого 
семінару для керівників шкіл 
«Наукова організація праці освітнього 
менеджера». 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Пашко М.С. Рекомендації постійно діючого 
семінару керівників ЗНЗ 
«Демократизація життя сучасної 
школи» 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Інноваційний 
розвиток управлінського потенціалу 
керівника ЗНЗ» 

3 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації обласного семінару для 
директорів шкіл «Державно-
громадське управління в сфері освіти» 

2 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Королюк С.В. Рекомендації постійно-діючого 
семінару «Фандрайзинг як метод 
залучення додаткових коштів у ЗНЗ», 
щодо залучення додаткових ресурсів 

1 
стор. 

Паперовий варіант 

 Дзюба Т.М. Рекомендації постійно-діючого 
семінару для керівників шкіл «Вплив 
стилю керівництва на мікроклімат у 
колективі» 

1 
стор. 

Електронний та 
паперовий варіант 

 Автори- Мистецтво в житті. Мистецтво і 36 Роздано учасникам під час 
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упорядники: 
В.О.Сліпак, 
Н.І.Білик. 

життя: Методичні рекомендації семінару 

 Автор-упорядник – 
О.О. Новак 

Організаційне та методичне 
забезпечення комплексної оцінки 
дидактичного процесу 

20 Роздано учасникам під час 
семінару 

 Автори-
упорядники: 
П.І.Матвієнко, 
Н.В.Настенко, 
Н.І.Білик 

Цінності родинно-сімейного 
виховання: Методичні рекомендації 

32 Роздано учасникам під час 
семінару 

 Кирилюк М.В.  Матеріали обласного семінару 
«Особливості організації та 
проведення оцінювання навчальних 
досягнень учнів з інформатики» 

36 с. методичка 

  Кирилюк М.В.  Матеріали обласного семінару 
«Шляхи підвищення ефективності 
навчання засобами сучасних ІТ» 

36 с. методичка 

 Кирилюк М.В.  Рекомендації по проведенню 
державної підсумкової атестації 

2 лист 

 Кирилюк М.В.  Рекомендації до початку нового 
навчального року 

4 лист 

 Сиротенко Г.О. Рекомендації для  
учасників обласного семінару 
директорів навчальних закладів 
"Управління процесом впровадження 
інновацій як фактор створення 
"Школи майбутнього” 

2 ст. На обласному семінарі 
директорів шкіл 

 Сиротенко Г.О. Рекомендації по укладанню бізнес-
плану для директорів шкіл  

1 ст На курсах підвищення 
кваліфікації 
Уклала Шарлай Т.В. 

ІІІ. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2006 року  
№ 
п/п 

Дата   Назва 

1 10.01. Про нагородження 
2 10.01. Про організацію енергозбереження 
3 10.01. Про підсумки забезпечення організаційної діяльності інституту у 2005 році 
4.  11.01. Про нагородження Бордюг Л.В., Михайлик Н.П. 
5 11.01. Про зарахування слухачів курсів в І половині січня 
5/1 11.01. Про організація та проведення торгів (тендерів) у 2006 році і створення тендерних 

комісій. 
6 11.01. Про видання збірника методичних рекомендацій Гладкої Т.І. „Здійснення 

інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів у ЗНЗ 
7 11.01. Про підсумки участі делегацій у другій виставці-презентації „Освіта України. 

Інноваційні технологій навчання та підготовку до участі у 9 Всеукр. виставці 
„Сучасна освіта в Україні” (15-18.02.06.) 

8. 12.01. Про організаційно-методичне забезпечення проведення ІVетапу VІ Міжнародного 
конкурсу з укр..мови імені Петра Яцика.  

9 12.01. Про проведення Всеукраїнських семінарів з економіки 
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10 12.01. Про налагодження інформаційної співпраці з Національною бібліотекою України 
ім.В.І.Вернадського. 

11 12.01. Про створення комісій по обстеженню віконних блоків у навчальному корпусі 
інституту. 

12 16.01. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний 
розвиток управлінського потенціалу керівника ЗНЗ 

13 21.01. Про випуск слухачів курсів у І половині січня 
14. 21.01. Про організацію стажування Анкудінової Н.П., Степаненко В.М. 
15. 21.01. Про проведення курсів ОДГ (курси як організаційно-діяльнісна) на базі 

Решетилівської загальноосвітньої школи І ст.. 
16 23.01. Про зарахуваня слухачів курсів у ІІ Пол. січня. 
17 24.01. Про старшого групи працівників інституту, які відряджаються до м.Кременчука 
18 24.01. Про заходи ПОІППО щодо виконання рішення колегій МОН України від 20.10.05р. 

(протокол №10-2) „про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та 
структуру навчання” 

19 25.01. Про старшого групи працівників, які відряджаються в м.Миргород 
20 25.01. Про організацію стажування Чайки О.А., Яринової О.Ю., Франчу В.І., Косенко А.І. 
21 30.01. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. січня. 
22 30.01. Про створення лабораторії європейського виховання 
23 01.02. Про зарахування слухачів у кінці січня. 
24 01.02. Про створення науково-методичної лабораторії засобів навчання. 
25 01.02. Про старшого групи працівників, які відряджаються до м.Києва 
26 01.02. Про проведення „круглого столу” (презентації) підручника „Історія Полтавщини” та 

науково-методичного посібника „Антологія краєзнавства Полтавщини” 
27. 01.02. Про проходження практики ученицею ПТУ №9 на базі ПОІППО 
28 02.02. Про проходження практики ученицею Полтавського професійного ліцею на базі 

ПОІППО 
29 02.02. Про випуск слухачів курсів у І пол. лютого 
30 02.02. Про організацію стажування 
31 06.02. Про додержання правил поведінкової безпеки підчас перебування інших заходів за 

межами і інституту. 
32 06.02. Про проведення вибіркових інвентаризацій у зв’язку з проведенням КРУ в 

Полтавській області дотримання вимог законодавства у процесі використання 
бюджетних коштів. 

33 06.02. Про організацію стажування методиста Чорнухинського РМК Загребу Т.В. 
34 08.02. Про організацію підвищення кваліфікації вчителів допоміжніх шкіл, які прибули на 

навчання згідно з графіком у лютому 2006р. 
35 08.02. Про видання журналу „Постметодика” у 2006р. 
36 08.02. Про зарахування слухачів курсів у І пол. лютого. 
37 08.02. Про діяльність ПОІППО щодо виконання рішення колегії МОН України „Про стан та 

перспективи біологічної освіти в Україні” 
38 10.02. Про участь делегації педагогів Полтавщини у 9 Всеукр. виставці „Сучасна освіта в 

Україні” (15-18 лютого) 
39 10.02. Про створення філіалу кафедри менеджменту освіти ПОІППО в Автозаводському 

районі м.Кременчука. 
40 13.02. Про поселення в гуртожитку ПОІППО членів фахових журі та учасників обласного 

конкурсу „Учитель року” 
41 16.02. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. лютого 
42 16.02. Про друге видання довідника „Педагогічні технології” 
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43 16.02. Про проведеня обласної конференції до дня рідної мови „Державність української 
мови і досвіду країн світу з мовної практики” 

44 16.02. Про організацію роботи членів фахового журі та учасників обласного конкурсу 
„Учитель року-2006” в номінації „Інформатика” 

45 16.02. Про нагородження 
46 16.02. Про внесення змін до складу вченої ради інституту 
47 16.02. Про організаційне і науково-методичне забезпечення діяльності лабораторії 

європейського виховання відділу методики виховання. 
48 17.02. Про нагородження 
49 20.02. Про видання журналу для визначення профілю навчання „Кроки до самопізнання” та 

проведення його апробації у ЗНЗ області” 
50 20.02. Про порядок отримання та здачі 3/плати лекторам інституту. 
51 21.02. Про забезпечення участі випускників ЗНЗ в олімпіаді „Мій вибір державна служба” 
52 21.02. Про нагородження 
53 21.02. Про виконання рішення колегії УОН від 15.12.05 пр.№6/1 „Про роботу ПОІППО 

щодо розпорядження голови ОДА від 11.06.01. №201 „Про затвердження обласної 
програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки” 

54 22.02. Про внесення змін в організацію навчально-виховного процесу на курсах підвищення 
кваліфікації 8 Березня.  

55 22.02. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. лютого 
56 23.02. Про організацію стажування 
57 28.02. Про безвідповідальність чергових вахтерів у передачі і зберігання матеріальних 

цінностей 
58 28.02. Про організацію вартості лічильників, виявлених в лишках в підзвіті у матеріально-

відповідальних осіб. 
59 28.02 Про роботу курсів вчителів „Довкілля та природознавство” 
60 28.02. Про проходження педпрактики 
61 28.02. Про структуру навчального плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

області у 2006р. 
62 02.03. Про організацію стажування 
63 02.03. Про випуск слухачів курсів у І пол. березня 
64 02.03. Про виїзд працівників інституту у Миргородський район. 
65 03.03. Про посилення відповідальності вахтерів та всіх працівників інституту в охороні 

інституту. 
66 03.03. Про проходження технічного огляду транспортних засобів. 
67 03.03 Про підвищення кваліфікації сурдопедагогів і вихователів з дактивно-жестової мови в 

ПОІППО у 2006 році 
68 06.03. Про організацію стажування 
69 06.03. Про особливості роботи інституту 8 Березня 
70 06.03. Про зарахування слухачів курсів у І пол. березня. 
71 06.03. Про закріплення водія відповідального за експлуатацію автомобілів інституту 
72 06.03. Про закріплення водія відповідального за експлуатацію автомобілів інституту 
73 07.03. Про здійснення в ЗНЗ області моніторингу якості освіти в 2006 році 
74 07.03. Про заходи ПОІППО щодо виконання рішення колегії УОН „Про підсумки роботи 

установ і закладів освіти області у 2005р. і основні завдання на 2006 рік” 
75 09.03. Про випуск слухачів курсів у березні 2006р. 
76 09.03. Про проведення відкритих занять на курсах підвищення кваліфікації у 2006р. 
77   
78 14.03. Про оплату праці у лютому 
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79  14.03. Про зарахування слухачів курсів у березні 
80   
81 14.03. Про проходження практики учнями ПТУ №9 на базі ПОІППО 
82 14.03. Про проведення обласного семінару директорів ЗНЗ 
83 15.03 Про відрахування слухача курсів 
84 17.03. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. березня 
85 21.03. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. березня 
86 22.03. Про внесення доповнень до наказу ПОІППО від 27.10.05. №215 (атестація) 
87 22.03. Про ефективний розподіл методичної літератури інституту, виданої згідно „Програми 

видавничої діяльності ПОІППО 2005-2009р” затвердженої сесією обласної ради. 
88 23.03. Про розподіл комп’ютерної техніки придбаної за кошти програми „Інтел. Навчання 

для майбутнього” 
89 23.03. Про усунення виявлених ревізією КРУ недоліків у фінансово-господарській 

діяльності інституту 
90 24.03. Про проходження практики ученицею Полтавського професійного ліцею на базі 

ПОІППО 
91 24.03. Про відзначення Коваленко О.П., Магдик О.О. 
92 24.03. Про забезпечення контролю використання телефонного зв’язку 
93 26.03. Про проведення обласної педагогічної конференції „Організаційно-методичні 

проблеми наступності початкової та основної школи” 
94 28.03. Про зарахування слухачів курсів і вихователів ДНЗ №59 м.Полтави з дактильно-

жестової мови 
95 29.03. Про проведення обласного семінару практикуму навчальних відділів освіти та 

завідуючих методичними кабінетами 
96 30.03. Проорганізацію та проведення олімпіади з математики та інформатики Національного 

технічного університету „Харківський політехнічний інститут” 
97 30.03. Про організацію стажування доцента кафедри мовознавства ПДПУ Корнєвої Л.М. 
98 31.03. Про відрахування слухачів курсів у кінці березня 
99 31.03. Про тимчасове виконання обов’язків ректора інституту 
100 03.04. Про проходження переддипломної практики студентами спеціальності Соціальна 

робота” Полтавського інституту економіки і права на базі ПОІППО 
101 05.04. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми 

формування змісту природознавчих курсів у профільній школі” 
102 05.04. Про зарахування слухачів курсів у І пол. квітня 
103 07.04. Про випуск слухачів курсів сурдопедагогів і вихователів ДНЗ №59 м.Полтави з 

дактильно-жестової мови 
104 10.04. Про проведення спільно з ПДПУ І Міжнародної науково-практичної конференції 

„Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: 
проблеми теорії і практики 

105 10.04. Про оплату праці в березні 
106 10.04 Про підсумки проведення обласної педагогічної конференції „Організаційно-

методичні проблеми наступності початкової та основної школи” 
107 14.04 Про інтенсифікацію використання інформаційно-комунікативних технологій у роботі 

ПОІППО 
108 17.04. Про організацію стажування методиста Карлівського РМК Шабанову О.І. 
109 17.04. Про випуск слухачів курсів у І пол. квітня 
110 17.04. Про підвищення кваліфікації головних бухгалтерів/економістів районних (міських) 

відділів ( управлінь) освіти, професійно-технічних НЗ в ПОІППО 
111 17.04. Про виконання окремого доручення КМ України та плану заходів щодо здійснення 

децентралізації державного управління й розвитку місцевого самоврядування на 2006р. 
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112 18.04. Про підсумки проведення всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення” 

113 18.04. Про використання автотранспорту в ПОІППО 
114 18/04/ Про використання автотранспорту в ПОІППО 
115 19.04. Про завершення курсів дистанційного підвищення кваліфікації для вихователів 

Полтавської обласної школи-інтернату ім.Н.К.Крупської 
116 21.04. Про випуск слухачів курсів у квітні 2006р. 
117 21.04.  Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсаз підвищення 

кваліфікації 24.04., 1,2,9.05. 2006р. 
117/1 21.04. Про чергування по інституту у святкові дні 
118 25.04. Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо виконання у 2006р. Державної 

програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 
2004-2007 роки 

119 25.04. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині квітня. 
120 26.04.  Про роботу та чергування по інституту у святкові дні 
121 27.04. Про надання робочих місць 
122 27.04. Про заходи що виконання обл.. програми видавничої діяльності ПОІППО та 

Кременчуцького педучилища для науково-методичного забезпечення регіонального 
компоненту освіти на 2005-12009 роки у 2006 році 

123 28.04.  Про випуск слухачів курсів у ІІ половині квітня 
124 04.05. Про плановий інструктаж з охорони праці 
125 04.05.  Про видання довідниково-методичного посібника „Соціальний педагог ЗНЗ „Перші 

кроки” 
126 04.05.  Про нагородження 
127 04.05. Про зарахування слухачів курсів 
128 06.05.  Про збереження автомобілів інституту 
129 06.05. Про виконання обов’язків ректора інституту 
130 06.05. Про заміну викладачів кафедри менеджменту іншими лекторами. 
131.  06.05. Про затвердження плану роботи лабораторії європейського виховання на 2006р. 
132 06.05. Про закріплення водія відповідального за експлуатацію автомобіля інституту. 
133 10.05. Про видання журналу „Імідж сучасного педагога” 
134 15.05. Про проведення обласного семінару „Інноваційні системи навчання та перспективи їх 

застосування в системі шкільної освіти” 
135 15.05. Про проведення регіональної науково-практичної конференції „Іван Франко і 

літературний процес ХІХ – початку ХХІ століття” 
136 16.05. Про удосконалення організації курсів підвищення кваліфікації вчителів  
137 16.05. Про проведення обласної конференції директорів загальноосвітніх закладів області 
138 16.05.  Про випуск слухачів курсів у І половині травня 
139 16.05.  Про зарахування слухачів курсів 
140 17.05.  Про особливості проведення курсів учителів інформатики 
141 17.05.  Про призначення відповідального (супроводжуючого) за поїздку групи вчителів і 

учнів до м.Канєва Чернігівської області 
142 18.05. Про оплату праці в квітні 2006р. 
143 18.05. Про розподіл навантаження між методистами Цоковим О.К. і Калібердою Г.А. 
144 19.05.  Про відрядження до смт.Козельщина 
145 22.05.  Про підготовку відео матеріалів по передовому педагогічному досвіду Полтавщини 

для Державної відеотеки 
146 22.05. Про проведення обласної практичної конференції „Мистецтво в житті. Мистецтво 

життя” 
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147 22.05. Про заходи ПОІППО на виконання обласної програми „Вчитель” у 2006-2010рр. 
148 220.5. Про недоліки в роботі з документами 
149 22.05.  Про нагородження 
150 24.05. Про легалізацію комп’ютерних програм „Мйкрософт” у ПОІППО 
151 25.05. Про надання приміщення об’єднанню громадян „Софіологія” 
152 25.05.  Про нагородження  
153  26.05.  Про випуск слухачів курсів у травні  
154 29.05. Про виконання обов’язків ректора інституту 
155 29.05. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації групи директорів ЗНЗ 31 травня 2006р. 
156 31.05. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол.травня 
157 31.05. Про організацію підвищення кваліфікації керівників гуртків, які прибули на навчання 

згідно з графіком у травні 2006р. 
158 01.06.  Про нагородження 
159 01.06.  Про відрядження 
160 01.06. Про заходи ПОІППО щодо здійснення експериментальної діяльності в навчальних 

закладах області 
161 01.06.  Про координацію діяльності ПОІППО „Проектування особистісно- розвивального 

змісту навчально-виховного процесу” у Пирятинському ліцеї 
161/1 07.06.  Про зарахування слухачів курсів у І Пол. червня 
162 07.06.  Про створення спеціальної дослідної групи „Методи і прийоми розвитку 

інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів” 
163 07.05. Про організаційно-методичне забезпечення початку 2006-2007 навч.року 
164 08.06. Про організацію стажування 
165 08.06.  Про чергування у вихідні і святкові дні  
166 08.06.  Про створення дослідної групи „Робота з обдарованими учнями в контексті 

підготовки до олімпіади з інформатики” 
167 08.06. Про оплату праці в травні 
168 09.06. Про випуск слухачів курсів у червні 
169 14.06. Про зарахування слухачів курсів у червні 
170 15.06. Про нагородження методиста Магдик О.О. 
171 16.06. Про видання науково-методичного посібника „Цінності християнської культури як 

фактор морально-етичного виховання школярів” 
172 16.06. Про відзначення роботи відділів освіти та шкіл-інтернатів з фондом навчальної 

літератури 
173 16.06. Про випуск слухачів курсів вихователів ДНЗ за дистанційною формою навчання у 

червні 2006р. 
174 19.06. Про організацію моніторингу сучасних засобів навчання 
175 19.06. Про відзначення в області 10-ї річниці Конституції України 
176 19.06. Про внесення змін в організацію процесу на курсах підвищення кваліфікації 28.09.06 

р. 
177 23.06. Про випуск слухачів курсів у червні 
178   
179 29.06. Про причини виведення з ладу вхідних дверей 
180 29.06. Про нагородження подякою ПОІППО 
181 29.06. Про створення комісії 
182 04.07. Про зарахування слухачів курсів у І половині липня 
183 07.07. Про випуск слухачів курсів у І половині липня 
184 11.07. Про зарахування слухачів курсів у І половині липня 
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185 14.07.. Про випуск слухачів курсів у липні 
186 14.07.  Про оплату праці 
187 17.07. Про зарахування слухачів курсів у липні 
188 24.07. Про оплату праці 
189 10.08. Про розповсюдження каталогу програм для профільного навчання 
190 10.08.  Про розповсюдження посібника „Література рідного краю теоретико-методичний 

аспект” 
191 14.08. Про проведення семінару ля методистів та керівників методичних об’єднань учителів 

основ здоров’я 
192 14.08. Про розповсюдження літератури з основ здоров’я 
193 16.08. Про нагородження 
193/1 16.08. Про зарахування слухачів курсів у серпні 
194 16.08. Про своєчасне проведення розрахунків за отримані комунальні послуги та 

квартплату, виселення з гуртожитку 
195 19.08. Про відзначення авторів кращих робіт ХІІ обласного ярмарку педагогічних 

технологій 
196 19.08. Про нагородження грамотою ПОІППО 
197 21.08. Про відзначання подякою завідуючих методичними кабінетами 
198 21.08. Про чергування інституту у святкові дні 24,25,26,27 серпня 2006р. 
199 23.08. Про нагородження 
199/1 23.08. Про реорганізацію 
200 28.08. Про підсумки участі педагогічних колективів вищих навчальних закладів у ХІІ 

обласному ярмарку педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини” 
201 29.08. Про обмеження телефонного зв’язку 
202 01.09. Про зміни функціональних обов’язків 
203. 04.09. Про участь ПОІППО у організації та проведенні науково-практичної конференції 

„Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці. 
204. 05.09. Про нагородження 
204/1 05.09. Про заборону будь-яких зборів грошей із слухачів курсів підвищення кваліфікації та 

інших педагогічних працівників, які перебувають в інституті 
204/2 13.09. Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині вересня 
205 13.09. Про проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів 

української мови та літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти на базі Полтавської області 

206 13.09. Про реалізацію посібника „ДО витоків формування інтелектуальної висококультурної 
особистості”. З педагогічного досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівської ЗОШ ) 

207 14.09.  Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Третій виставці – презентації Міністерства 
освіти і науки України „Інноваційні технології навчання” 

208 15.09. Про недоліки в розподілі навчальної літератури 
209 19.09. Про введення нормативної документації з охорони праці для інституту та гуртожитку 
210 20.09.  Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах інституту 

та гуртожитку 
211 20.09.  Про проведення обласних змагань інтелектуальної гри „Дебати-2006” 
212 20.09.  Про випуск слухачів курсів у І половині вересня 
213 22.09.  Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29 вересня 2006р. 
214 25.09.  Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку книговидання та 

книгорозповсюдження в Полтавській області 
215 25.09.  Про нагородження 
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216 26.09.  Про проведення Дня інституту в Новосанжарському районному методичному 
кабінеті 

217 26.09.  Про грошову винагороду 
218 26.09.  Про організацію роботи постійно діючого семінару на базі Великобагачанського , 

Карлівського, Миргородського, Решетилівського, Хорольського районів та 
м.Миргорода 

219 27.09. Про виконання обов’язків ректора 
220 27.09. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині вересня 
221 27.09.  Про випуск слухачів курсів у вересні 
222 28.09. Про нагородження 
223 28.09. Про випуск слухачів курсів у вересні 
224 02.10. Про проведення ХІ математичних змагань імені М.В.Остроградського 
225 03.10. Про підсумки проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару для 

методистів української мови та літератури обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти 

226 09.10. Про проведення обласного семінару „Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент 
і практика навчального закладу 

227 09.10. Про випуск слухачів курсів у І половині жовтня 
228 09.10. Про зарахування слухачів курсів у І половині жовтня 
229 09.10. Про проведення обласного для директорів шкіл „Державно громадське управління у 

сфері освіти” 
230 10.10.  Про нагородження 
231 10.10. Про проведення „круглого столу” „Апостол українства: до 130-річчя від дня 

народження С.О.Єфремова” 
232 13.10.  Про організацію стажування методиста Кременчуцького РМК Шаблій Л.С. 
233 13.10.  Про оплату праці у вересні 
234 18.10.  Про проведення обласної науково-практичної конференції „Проблеми впровадження 

профільного навчання в ЗНЗ області. Шляхи їх вирішення. 
235 18.10. Про придбання комп’ютерної техніки 
236 19.10.  Про нагородження 
237 19.10. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині жовтня 
238 20.10.  Про проведення обласних змагань інтелектуальної гри „Дебати – 2006” 
239 20.10.  Про заходи щодо поповнення бібліотечних фондів області книгами ПОІППО 
240 23.10. Про нагородження 
241 23.10.  Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2006-2007 

навч. році. 
242  23.10. Про проведення обласного семінару з трудового навчання 
243 23.10. Про зарахування слухачів курсів у ІІ Пол. жовтня 
244 26.10. Про організацію стажування 
245 27.10. Про посилення протипожежного захисту інституту в осінньо-зимовий період 2006-

2007р. 
246 31.10. Про надання освітніх послуг для педагогічних працівників Кобеляцького району. 
247 01.11. Про особливості проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної 

культури з методики викладання футболу 
248 02.11. Про проведення ІІІ обласного зльоту підлітків-інструкторів Програми „Сприяння 

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

249 02.11. Про створення комісії для перевірки правильності розрахунків наданих ЗОШ№5 
м.Полтави 
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250 03.11. Про реалізацію програми „Майкрософт” в ПОІППО 
251 03.11.  Про випуск слухачів курсів у І половині листопада 
252 03.11. Про завершення роботи спеціальної дослідницької групи „Психодіагностичний 

супровід до профільної підготовки” 
253 03.11 Про проведення річної інвентаризації бухгалтерією ПОІППО 
254 06.11.  Про проведення навчальних семінарів 
255 06.11. Про нагородження 
256 08.11. Про зарахування слухачів курсів у І половині листопада 
257 10.11. Про організацію стажування 
258 10.11. Про випуск слухачів курсів 
259 10.11. Про запрошення лектора на обласний семінар-практикум „Виявлення та розвиток 

здібностей і обдарувань дитини” 
260 13.11. Про заходи під час опалювального сезону в інституті і гуртожитку ПОІППО 
261 14.11. Про затвердження робочого плану підготовки до проведення першого обласного 

форуму „Сучасна роль батьківської громадськості в державно-громадській моделі 
управління освітою” 

262 14.11. Про організацію стажування 
263 14.11. Про організацію стажування 
264 15.11 Про зарахування слухачів курсів 
265 17.11. Про випуск слухачів курсів у листопаді 
266 17.11. Про підготовку звітів про підсумки діяльності ПОІППО у 2006р. 
267 17.11. Про нагородження 
268 20.11.  Про проведення Всеукраїнського семінару „Економіка освіти і освітня діяльність” 
269 20.11. Про недоліки в роботі методиста Чирки В.В., по впровадженню в навчальний процес 

курсу „Етика” 
270 20.11. Про оплату праці в жовтні 
271 22.11. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині листопада 
272 22.11. Про проведення атестації працівників психологічної служби у 2006-2007 н.р. 
273 22.11. Про виділення літератури для нагородження переможців ІІ обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу „Заступник директора з виховної роботи ЗНЗ-2006” 
274 24.11. Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” випуск№7 
275 24.11. Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” випуск №8 
276 24.11 Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” випуск №9 
277 24.11 Про видання науково-методичного посібника „Науково-методичні основи змісту 

сучасної освіти” 
278 29.11.  Про організацію стажування методистів миргородського РМК 
279 29.11.  Про організацію стажування методиста Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості 
280 30.11. Про проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 
281 01.12.  Про випуск слухачів курсів на початку грудня 2006р. 
282  05.12.  Про нагородження 
283  05.12. Про організацію підвищення кваліфікації керівників гуртків, які прибули на навчання 

згідно з графіком у грудні 2006р. 
284 05.12. Про порушення трудової дисципліни методистом Гудзенком В.В. 
285  05.12.  Про зарахування слухачів курсів у І половині грудня 
285/1  05.12.  Про особливості проведення курсів 
286 08.12. Про нагородження 
287 08.12. Про оплату праці у листопаді 
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288 08.12. Про організацію виконання Регіонального плану заходів щодо впровадження 
профільного навчання учнів 10-12 класів ЗНЗ 

289 11.12.  Про видання інформаційно-методичного збірника „Інноваційна діяльність педагога: 
від теорії до успіху” 

290 11.12.  Про випуск слухачів курсів в грудні 
291 12.12. Про роботу курсів підвищення кваліфікації в 2007 році 
292 12.12. Про режим роботи курсів підвищення кваліфікації в 2007 році 
293 12.12. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 9-10 січня 2007 року 
294 12.12 Про проведення обласного етапу VII Міжнародного конкурсу з української мови 
295 15.12 Про випуск слухачів курсів в І половині грудня 2006 року 
296 18.12 Про виконання рішення колегії від 19.10.06 р. (протокол №5/1) „Про стан виконання 

рішення колегії МОН України від 20.10.05 р.” „Про підсумки переходу початкової 
школи на новий зміст і структуру навчання” в частині забезпечення наступності 
початкової і основної школи при викладання математики в ЗНЗ” 

297 18.12 Про оплату праці в грудні 
298 19.12 Про незадовільну поведінку методиста Цокова О.К. 
299 20.12 Про режим роботи курсів підвищення кваліфікації в 2007 році 
300 22.12 Про особливості діяльності інституту в період різдвяних свят  
301 22.12 Про організацію стажування  
302 22.12 Про випуск слухачів курсів в ІІ половині грудня 2006 року 
303 22.12 Про організаційно-методичну діяльність з проведення апробації навчальної 

літератури у 2006-2007, 2007-2008 н.р. 
304 25.12 Про розповсюдження збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції „Філософія освіти очима українських дослідників” 
305 28.12 Про організацію стажування 
305/1 28.12 Про затвердження плану роботи інституту на 2007 рік 
306 28.12 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу 

педагога” 
Уклала Марченко О.К. 
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