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І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОІППО. (ЗОЛОТУХІНА В.М.) 

Особливими результатами  роботи ПОІППО у 2007 р. стали такі досягнення: 

Забезпечено  підвищення   якості    професійно-практичної підготовки   педагогічних 
працівників, посилення партнерських зв'язків з освітніми установами області,  залучення їх до 
формування змісту підвищення кваліфікації,  проведення практики слухачів. 

Проведено  оптимізацію структури ПОІППО  і  обсягів підготовки  та перепідготовки кадрів 
із вищою освітою з урахуванням інноваційного  розвитку  економіки,  надання  державної  
підтримки підготовці   фахівців за напрямами   та  спеціальностями,  які стимулюють  
розвиток  пріоритетних  базових  галузей  економіки  у форматі "наука - освіта - технології" 
через інтеграційні зв'язки з наукою та виробництвом. 

Із метою забезпечення інноваційного характеру розвитку  ПОІППО продовжувалося 
впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій,  інтерактивних  форм  і  
методів   навчання,   гнучких навчальних   програм  перепідготовки,  вивчення,  узагальнення  та 
обмін позитивним вітчизняним і зарубіжним  досвідом,  нарощування та модернізацію 
обчислювальної 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, 
забезпечувалось сприяння розвитку здібностей  та  мотивації  в  процесі  навчання,  надання 
адресної  соціальної,  психологічної  та  матеріальної  допомоги і підтримки. 

Продовжувалася робота по створенню сучасної  інформаційної  бази навчально-виховного 
процесу, забезпеченню  закладу ліцензованими   програмними  продуктами, створенню  
електронних  каталогів та   забезпечення доступу  працівників інституту і слухачів  до 
інформаційної   бази   наукових   бібліотек  провідних  зарубіжних університетів,  електронного 
фонду навчальної літератури в  мережі Інтернет. 

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

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

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

Здійснено моніторинг якості освіти на основі вивчення навчальних досягнень учнів відповідно 
державних стандартів. Вивчено стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів. 
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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» інститут нагороджено Дипломом. 
Розпочато навчання педагогів комп’ютерноъ грамотносты Microsoft. У 2007 році підготовлено 
близько 800 чол. 

В номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» ПОІППО вручено 
свідоцтво 10 міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2007”. 
ПОІППО вдруге вручено свідоцтво «Лідера сучасної освіти» та 2 звання «Лауреати конкурсу» 4 
Всеукраїнської виставки-презентації „Освіта України. Інноваційні технології навчання”, які 
організовані Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України. 
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ІІ. НАУКОВА РОБОТА. (КЛЕПКО С.Ф.) 

2.1. Науково-дослідна тема, над якою працює інститут.(Клепко С.Ф.) 
Колектив ПОІППО у 2007 р. продовжував дослідження проблеми „Науково-методичне 

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

Здійснюючи  дослідження цієї теми, в поле зору науковців ПОІППО були включені такі 
концептуальні дослідження в освіті як лідерство, менеджмент і дидактичний процес, державна освітня 
політика, компетентнісний підхід в шкільній освіті, проблема профілізації, розвиток курикулярного 
процесу і підручникотворення, використання потенціалу краєзнавства в системі мотивації навчальної 
діяльності. З проблем перелічених теоретичних концепцій у 2007 р. були проведені науково-практичні 
конференції і оцінено  потенціал цих концептуальних побудов сучасної педагогічної науки в 
удосконаленні практики переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних 
стандартів освіти. Безпосередньо з цієї теми працівниками інституту надруковано 52 статті у виданнях 
ВАК,  27 посібників та монографій.  

Зокрема у працях працівників КФіЕО розглянуто динаміку системи української освіти за 
останні 15 років з метою виявлення основних тенденцій її розвитку і визначення впливу 
економічних, соціальних, політичних і демографічних факторів на освітню політику. Значні 
зміни освітньої системи України проаналізовано через призму концепту «суспільства, що 
навчається» окреслено перспективи розвитку української системи освіти як здійснення нової 
моделі концепції управління наукою і освітою з урахуванням необхідності розбудови публічної 
освітньої політики. Також проаналізовано можливості створення громадських платформ у 
проведенні модернізації української освіти.  

 

У 2007 році співробітниками КМО було продовжено дослідження з 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». 

У полі зору науковців були: менеджмент і дидактичний процес; менеджмент виховного 
процесу; розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: 
методичне забезпечення процесу навчання в початковій школі. 

Із зазначених проблем були проведені: Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті», постійно діючі семінари на базі 
Решетилівського Великобагачанського, Карлівського, Миргородського та Хорольського районів 
«Школа майбутнього: нові підходи до організації роботи навчального закладу», «Управління 
інноваційною діяльністю в сучасній школі», обласний семінар для молодих учителів 
«Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в сучасній художній школі» на базі 
Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 
Опішні», міжобласний семінар директорів шкіл Новомосковського району Дніпропетровської 
області: «Організація дослідницької роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці» (на базі 
Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів).  

За звітний період співробітниками кафедрами надруковано 6 навчально-методичних 
посібників загальним обсягом 57,15 у. д.а.; підготовлено до видання 1 монографію обсягом 9,9 
у. д.а.. 

Працівниками кафедри менеджменту освіти розглянуто роль освітнього менеджменту в 
розробці професійних стандартів в діяльності директора школи; проаналізовано нові умови 
управління освітнім процесом у сучасній школі; ключові аспекти професіоналізму директора та 
рівень компетентності, необхідні для ефективного управління. 

 

Співробітниками КПМ протягом 2007 року проводилась науково-дослідна та науково-
методична робота, що відповідає визначеним проблемам, над вирішенням яких працює інститут 
(«Науково-методичне забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в 
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освіті при реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних 
стандартів освіти») та кафедра («Удосконалення педагогічної майстерності в умовах 
особистісно зорієнтованої освіти»).  

Продовжувалося також дослідження функціонуючих сьогодні практик в освіті  і проведено 
відповідні емпіричні дослідження, які опубліковані у періодичних виданнях ПОІППО (див. додаток 
2), підведення підсумків роботи СДГ. У Таблиці №1. наведені Показники результативності 
наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2007 й рік. 
 
2.2. Науково-дослідні теми кафедр, відділів (Клепко С.Ф.) 

Таблиця № 1 
Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2007 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
за 

2007 

1 

Кількість 
виконаних 
наукових та 
науково-технічних 
проектів ВНЗ та 
НУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

2 7 2 8 2 1 0 2 0 0 27 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 63,05 67,05 7,2 39,82 10,6 7,2 0 4,69 0 0 199,61

4 
Кількість статей у 
наукових фахових 
журналах  

12 5 8 11 2 1 3 2 5 3 52 

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

5,9 1,7 5,2 3,13 0,6 0,41 0,4 0,61 0,8 2,5 21,25 

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

68,95 74,68 30,6 72,51 13,34 9,8 0,4 5,3 0,8 73,3 349,68

4в 
Кількість 
методичних 
рекомендацій 

1 0 4 8 6 3 9 14 7 16 68 

Кількість наукових 
семінарів і 
конференцій, із них 

7 5 3 11 2 7 0 1 8 14 58 5 

Міжнародних 1  3 1 0 0 0 0 0 2 7 
Участь у 
виставках, із них 3 2 2 1 0 2 3 1 1 2 17 6 
Міжнародних 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 
Кількість 
захищених 
дисертацій: 

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

освіти в європейському контексті», розпочатим у 2004 році. У цьому році основну увагу було 
зосереджено на проблемі перспектив розвитку онтологічної проблематики у філософії освіти. 
Розглянуто сучасну онтологію як один із проектів інтеграції знань людства, взаємодію філософії 
освіти і онтології як філософських галузей знань. Виявлено три групи онтологічних проблем у 
філософії освіти: 1) основні онтологічні моделі та їх вплив на конкретні освітні системи, 2) 
балансування освіти між онтологічним і гносеологічним розумінням істини та 3) сенс життя як 
онтологічна проблема. Перспективи розвитку онтологічної проблематики у філософії освіти 
сконструйовано як формування онтології освіти, тобто побудови онтологічних моделей  у формі 
універсальних поліваріантних принципів організації і функціонування освіти в сучасному 
суспільстві, аналізі співвідношення істини і освіти як «онтологічної роботи» її суб’єктів, що 
визначає ймовірний розвиток онтології у напрямі до шкільної навчальної дисципліни.  

З метою дослідження українського підручникотворення – визначенні основних проблем 
створення підручників в Україні, з’ясуванні рівня їх відповідності європейським і світовим 
стандартам КФіЕО здійснювався перший етап Міжнародного проекту "Громадські платформи 
освітньої реформи в Україні" (2007-2009 роки) з теми "Підготовка конвенцій та діалог з 
органами влади та громадськістю (підтема підручники)" за фінансової підтримки програми 
МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного Фонду 
Відродження. 

Метою проекту є створення ефективної моделі взаємодії професійної педагогічної 
спільноти, громадськості і влади у розв’язанні освітніх проблем шляхом створення 
“громадських платформ”. Відповідно завданнями проекту постали: розробка діючої моделі 
апробації та видання підручників; створення і апробування моделі постійного діалогу між 
школою, батьками, громадою; підготовка декількох груп кваліфікованих активістів, здатних 
самостійно організовувати громадські заходи та експертні групи. 

Працівниками кафедри проводилась науково-дослідницька і науково-методична  робота 
із затверджених Вченою радою ПОІППО тем. Відповідно до цього протягом 2007 року було 
здійснено 37 публікацій обсягом 33,8 у.д.а.: 

• 13 публікацій обсягом 11,4 у.д.а. з тем «Філософія і економіка освіти у європейському 
контексті» та «Інтегративна освіта і поліморфізм знання» (Клепко С.Ф.)  

• 6 публікацій обсягом 9,7 у.д.а. з теми «Науково-методичний супровід процесу 
впровадження інновацій у навчально-виховний процес» (Сиротенко Г.О.) 

• 2 публікації обсягом 0,4  у.д.а. з теми «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки 
в умовах глобалізації» (Гетало В.П.) 

• 6 публікацій обсягом 0,9  у.д.а. з теми «Проблеми розвитку освітньої системи України в 
контексті глобалізаційних процесів» (Нічуговська Л.І.) 

• 5 публікацій обсягом 2,5 у.д.а. з теми «Концепція реконструкції філософії освіти в 
Україні» (Шейко С.В.) 

• 6 публікацій обсягом 5,5  у.д.а. з теми «Категорія «Благо» в контексті еволюції 
соціальних утопій» (Бондар Т.О.). 
Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО (див. 

С. 79-81). 
Крім цього було підготовлено 5 відзивів на автореферати дисертацій, взято участь 

доповідачами у 14 конференціях.  
У наступному 2008 р. кафедра зосередить увагу на продовженні таких науково-

методичних розробок для учителів області: 
1. Опис педагогічної технології „Школа, яка керує знаннями” у посібнику до книги 

«Філософія освіти  та інформаційні технології». 
2. Удосконалення змісту шкільної освіти. 
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2.2.2. Кафедра  менеджменту освіти (Охріменко І.В.) 
Кафедра менеджменту освіти продовжила роботу над дослідженням теми «Модернізація 

управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу», яка була 
розпочата у 2004 році. 

За звітний період основну увагу працівників було зосереджено на особливостях 
управління сучасною школою, модернізації управлінської діяльності керівника 
загальноосвітнього навчального закладу. У рамках даної теми було підготовлено науково-
методичні матеріали на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові 
здобутки з даної теми були покладені в основу розробки та впровадження системи авторських 
постійно діючих семінарів для керівників шкіл на базі районних методичних кабінетів. 

Наукова діяльність викладачів кафедри зосереджена на дослідженні таких тем: 
o Менеджмент виховного процесу в освітніх закладах національних меншин 

(Охріменко І.В.). 
o Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу 

у процесі підвищення кваліфікації (Королюк С.В.). 
o Використання інноваційно-орієнтованих форм післядипломної освіти у процесі 

формування психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах 
конфлікту (Дзюба Т.М.). 

o Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища (Водолазська Т.В.). 
o Наукова підготовка менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти 

(Кравченко Л.М.). 
o Теоретичні засади системи профільного навчання в умовах регіону (Самодрін А.П.). 

Працівниками кафедри з цих напрямків підготовлено й опубліковано 5 наукових статей 
загальним обсягом 1,7 у.д.а. 

Викладачами кафедри підготовлено та видано 6 навчально-методичних посібників 
загальним обсягом 57,15 у. д.а.; підготовлено до видання 1 монографію обсягом 9,9 у.д.а. 

Дисертаційні дослідження членів кафедри проводилися у відповідності до попередніх 
планів. 

Працюючи над темою «Менеджмент виховного процесу в освітніх закладах 
національних меншин», І.В. Охріменко зібрав матеріали про національно-культурні товариства 
національних меншин в області, здійснив науковий аналіз зібраних даних, вивчив тенденції 
розвитку освіти й культури національних меншин. Ці дані будуть корисні для використання в 
роботі органами державної влади та освітніми органами для удосконалення системи роботи з 
представниками національних меншин. За результатами дослідження було видано 2 посібники 
«Орієнтири молодого вчителя» та «Нема в житті на півціни… » загальним обсягом 9,34 у.д.а. 

Дзюба Т.М. завершила роботу над дисертаційним дослідженням на тему «Психологічні 
особливості взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту». Робота 
містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження з 
даної проблеми. У роботі розкрито зміст та структуру психологічної готовності заступника 
директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту. Виокремлено чинники, що 
впливають на становлення психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з 
учителями в умовах конфлікту (місце розташування та тип навчального закладу; стать, вік та 
стаж управлінської роботи заступників директорів шкіл). 

Розроблено технологію формування психологічної готовності заступника директора 
школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту, яка забезпечує реалізацію таких 
психологічних умов: а) оволодіння знаннями, що розкривають сутність взаємодії заступника 
директора школи з учителями в умовах конфлікту; б) оволодіння методами діагностики 
основних компонентів психологічної готовності до такої взаємодії та чинників, що впливають 
на неї; в) оволодіння засобами та прийомами забезпечення ефективної особистісно-розвивальної 
взаємодії заступника директора школи з учителями в умовах конфлікту. 
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Кравченко Л.М., працюючи над темою докторської дисертації «Наукова підготовка 
менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти», теоретично обґрунтувала модель 
особистості сучасного менеджера і освітнього лідера, розробила структуру підготовки 
менеджера освіти; визначила специфіку підготовки керівника до управлінської діяльності в 
системі післядипломної педагогічної освіти. Дисертаційне дослідження є завершеним і 
готується до захисту. За його результатами видано навчально-методичний посібник 
«Неперервна педагогічна підготовка менеджера і освітнього лідера» загальним обсягом 23 у. д.а. 

Роботу Самодріна А.П. спрямовано на дослідження теми «Формування навчально-
освітнього простору регіону як біосферної території». Автор аналізує проблему організації 
профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі; зосереджує увагу на досвіді 
взаємодії академічної і прикладної школи у вітчизняній і зарубіжній педагогічній практиці; 
застосовує синергетичний підхід до моделювання супроводу людини засобами профільної 
освіти; розглядає філософсько-синергетичну підтримку антропоцентризму в освіті для 
наближення до моделі профільного навчання. 

За результатами дослідження підготовлено 2 наукові статті до фахових журналів «Імідж 
сучасного педагога» та «Освіта регіону», які знаходяться в друці. 

Королюк С.В. досліджувала тему «Розвиток управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу у процесі післядипломної освіти». У результаті нею 
розроблено та теоретично обґрунтовано модель розвитку управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу за її компонентами та видами. Практичне значення 
одержаних результатів полягає у розробці методики визначення рівнів сформованості 
управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів; технології розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ; комплексу навчальних вправ та диференційованого 
змісту підвищення кваліфікації керівників шкіл в інституті післядипломної педагогічної освіти. 

За результатами дослідження видано 4 наукові статті загальним обсягом 1,2 у.д.а.; 
підготовлено до друку монографію загальним обсягом 9,9 у.д.а. 

Тема Водолазської Т.В. «Метод моделювання у формуванні цілісності знань про природу 
в учнів початкової школи» затверджена Координаційною радою та Інститутом педагогіки АПН 
України. За звітний період зібрано матеріали до розділу дисертаційного дослідження. В рамках 
роботи підготовлено розділ «Методи навчання на уроках довкілля», який увійшов до 
методичного посібника «Методика викладання курсу «Я і Україна. Довкілля в 1-4 класах». З 
метою впровадження результатів дослідження в практику школи на базі Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського була 
створена творча група вчителів, які викладають довкілля в початкових класах. 

 
В рамках роботи над науковою проблемою кафедрою менеджменту освіти було 

проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Менеджмент і дидактичний процес 
у післядипломній освіті» (11-12 жовтня 2007 р.), яка мала на меті визначення методолого-
теоретичних і практичних аспектів функціонування освітнього менеджменту як провідного 
чинника формування професіоналізму керівних кадрів та вдосконалення дидактичного процесу 
системи післядипломної педагогічної освіти. У ході конференції учасники проаналізували стан 
проблеми та організаційно-педагогічні умови розвитку післядипломної педагогічної освіти 
керівних кадрів; виробили рекомендації з проблем удосконалення дидактичного процесу в 
післядипломній педагогічній освіті. 
 

2.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Матвієнко П.І.) 
Співробітниками кафедри протягом 2007 року проводилась науково-дослідна та науково-

методична робота, що відповідає визначеним проблемам, над вирішенням яких працює інститут 
(«Науково-методичне забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в 
освіті при реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних 
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стандартів освіти») та кафедра («Удосконалення педагогічної майстерності в умовах 
особистісно зорієнтованої освіти»).  

Серед пріоритетних напрямків роботи кафедри педагогічної майстерності є:  
• удосконалення педагогічної майстерності вчителя в умовах особистісно 

зорієнтованої освіти (Новак О.О.);  
• підготовка директора школи до комплексної оцінки дидактичного процесу 

(Матвієнко П.І.);  
• моделювання процесу навчання; проектування освітніх систем (Білик Н.І.).  
Основні наукові результати роботи співробітників кафедри представлено під час роботи 

всеукраїнських, обласних та зональних конференціях та семінарах, організаторами яких 
виступила кафедра: 

• Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистісне зростання і гуманізація 
стосунків між поколіннями» (19-20 квітня, співорганізатори); 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа і розвиток лідерства в 
освіті» (22-23 жовтня);  

• Обласна науково-практична конференція «Формування здорового способу життя за 
методом «Рівний - рівному». Психолого-педагогічний  аспект» (28  березня);  

• Два зональні семінари «Комплексна оцінка ефективності дидактичного  процесу» на базі 
Новосанжарського та Чорнухинського районів. 

Відповідно до визначених напрямків наукових досліджень співробітникам кафедри 
проведено: 

• Емпіричне дослідження стану впровадження комплексної оцінки дидактичного процесу в 
ЗНЗ двох районів області, опубліковано 3 статті з проблеми «Роль директора школи в 
комплексній оцінці дидактичного процесу» (П.І. Матвієнко); 

• Експериментальне дослідження професійної орієнтації старшокласників на соціономічні 
професії (психолога, соціального працівника, вчителя). Підготовлено схему класифікації 
професій та спеціальностей. Описано технологію професійної діагностики підлітків та 
старшокласників (тема «Психологічні засади проведення професійної орієнтації учнівської 
молоді», ЮІ.Калюжна); 

• Теоретичне вивчення організації і здійснення освіти у приватних школах-інтернатах 
Великобританії. Досліджена проблема лідерства в освіті зарубіжних країн. Підготовлена до 
друку стаття “Приватні навчальні заклади Англії: історія і сучасність” (тема «Розвиток освітніх 
систем зарубіжних країн: історія і сучасність», В.І. Цина);  

• Проведено логічний аналіз понять «система», «освітня система», «педагогічна система»; 
зроблено список літератури за даною темою, підготовлено статтю «Лідерство – ефективний 
спосіб побудови освітніх систем» (Н.І. Білик). 

• Теоретичний аналіз проблеми розвитку соціально-психологічної компетентності учнів, 
емпіричне дослідження особливостей розвитку СПК у підлітковому віці (тема: «Розвиток  
соціально-психологічної компетентності учнів засобами туристичної діяльності», О.О. Новак;) 

• Дослідження шляхів підвищення психологічної культури вчителя («Психологічна 
культура вчителя», В.Ф. Моргун).  

Співробітники кафедри брали участь у роботі 10 Всеукраїнських і міжнародних 
конференцій і семінарів (мм. Полтава, Київ, Донецьк, Комсомольськ) (більше 20 виступів з 
публікаціями). 

Результати наукової та науково-дослідної роботи знайшли своє відображення у виданні: 
• двох фундаментальних праць: «Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-

методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик т.ін. – 4-е видання, 
доповн. – Полтава: АСМІ, 2007. – 322 с.: іл.» та «Педагогічні технології. Досвід. Практика: 
Довідник статей / Редакційна колегія: П.І.Матвієнко (голова), С.Ф.Клепко (наук. ред.),  
Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО. – 2007. – 476 с.» (загальний обсяг 63,05 ум.д.а.); 
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• 12 статей у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України (загальний 
обсяг 5,9 ум.д.а.) 

• 8 публікацій у книгах, журналах і газетах (6,23 ум.д.а.); 
• 7 матеріалів конференцій всеукраїнського і міжнародного рівня (3,24 ум.д.а.); 
Видано 8 номерів науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного 

педагога»: «Компетентність, креативність, імідж», «Галузевий підхід до змісту освіти», 
«Логопедичні знання – вчителю», «Педагогічне музейництво Полтавщини», «Лідерство в освіті» 
(головний редактор – Н.І. Білик). 

Підготовлено тести з педагогіки та загальної культури для обласного конкурсу “Учитель 
року – 2007” (П.І. Матвієнко, Н.І. Білик). 

Проведено проблемні курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладача» 
для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації:  

− Комсомольського політехнічного технікуму (січень) 
− Полтавської філії МАУП (лютий). 
− Лубенський лісотехнічний технікум (листопад) 
Створено три презентації на електронних носіях за матеріалами вищеназваних курсів,  

проводилось наукове керівництво: СДГ “Школа-родина”; ліцеєм № 4 м. Кременчука; 
Хорольською гімназією-родиною (Н.І. Білик).  

Співробітниками кафедри протягом року проводилось рецензування та редагування 
матеріалів журналу „Імідж сучасного педагога” та “Постметодика”, авторефератів пошукувачів 
звання кандидата педагогічних наук, здійснювалось наукове консультування з проблем 
краєзнавства в школах м. Кременчука (П.І.Матвієнко), сучасних педагогічних технологій, 
шляхів і засобів підвищення педагогічної майстерності вчителя, активних методів навчання 
тощо. 
 

2.2.4. Кафедра методики і змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
Наукова проблема, над якою працює кафедра: «Проблеми профілізації школи та 

формування життєвих компетентностей учнів у світлі реформ переходу на 12-річний термін 
навчання та впровадження Державних стандартів освіти». 

Дисертаційне дослідження  проводила старший викладач Чирка В.В. по проблемі: „Роль 
художньої літератури в гармонізації і психічному захисті особистості”. По цій проблемі 
встановлений взаємозв’язок активного навчання та критичного мислення у викладанні 
літератури (публікації № 50-51 у списку бібліографічного опису друкованих праць працівників 
кафедри). Результати цього дослідження висвітлювались на курсах підвищення кваліфікації і 
застосовуються в практиці роботи вчителів літератури. 

Професор кафедри Степаненко М.І. дослідив проблему „Літературні музеї Полтавщини – 
хранителі пам’яті  про видатних письменників” ( №10). Дані дослідження відображені в книзі 
„Літературні музеї Полтавщини”, яка широко використовується в практиці роботи педагогічних 
працівників. 

Доцент Гуз К.Ж. на рівні докторської дисертації досліджує проблему „ Теоретичні та 
методичні основи формування цілісності знань учнів про природу”. З цієї теми видрукувані 
публікації у фахових виданнях (№ 6, № 16, № 17, № 18). Результати даного лангітюдного 
дослідження впроваджуються в практику роботи шкіл, які працюють за програмами „Довкілля” 
на Полтавщині і за межами області. 

Професор Ільченко В.Р. вивчила методичні аспекти викладання курсу „Природознавство” 
(№ 5, № 19). Дані матеріали широко впроваджуються в практику викладання природничих 
дисциплін в загальноосвітніх закладах. 

По цій темі Пашко Л.Ф. досліджувала проблему  профільного навчання (досвід 
упровадження, інноваційні технології, каталог програм) та  проблему технологій організації 
успіху у навчанні (№ 1, № 20). Створений банк даних кількості учнів, охоплених профільним 
напрямком в навчальних закладах, вивчений досвід  впровадження інноваційних технологій, 
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систематизований каталог програм, які використовуються в профільних ЗНЗ області.
 Ільченко В. Р. дослідила проблему галузевого підходу у навчальному процесі та науково-
методичного забезпечення інтегрованого навчання з природознавства в загальноосвітній школі 
(№ 19, № 59). Створені методика галузевого підходу при вивченні природознавства та науково 
методичне забезпечення інтегрованого навчання. 

Малаканова Л.В. вивчила проблему профільної підготовки фахівця закладу освіти та 
проблему формування в особистості позиції життєтворення (№ 83, № 85). Створена модель 
вчителя-професіонала та методичні матеріали по його підготовці. 

Гелеверя Р.О. дослідила комунікативні технології навчання як засіб профільного 
навчання російської мови (№ 81). На цій основі впроваджений досвід застосування 
комунікативних технологій як засобу профільного навчання російської мови. 

Загальний обсяг друкованих праць 72,51 ум. друк. арк. Наукові та методичні посібники 
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Степаненка М.І. методики змісту освіти визнані кращими і одержали 
позитивні відгуки викладачів кафедри. Підручники Ільченко В.Р.  та Гуза К.Ж. відзначені 
почесною грамотою АПН України (протокол засідання кафедри методики змісту освіти № 9 від 
25.10.2007 року). 
 

2.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи (Муліка К.М.) 
Здійснено моніторинг запровадження технології психолого-педагогічного супроводу 

допрофільної підготовки в умовах ЗНЗ. Постійно надається методична допомога при 
запровадженні програми курсу занять з психології “Кроки до самопізнання” серед учнів 8-9 
класів (охоплено 23 райони та міста Полтавської області). З метою пропаганди даної Програми 
прочитано лекції для директорів, завучів, практичних психологів (10 лекцій) на КПК.  

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи здійснює активну участь у 
розробці Програми орієнтації учнівської молоді на робітничі професії (спільно з обласним 
центром зайнятості). Ініціативною групою практичних психологів (5 чоловік) розроблено 
заняття для практичних психологів, соціальних педагогів щодо проведення профорієнтаційної 
роботи з метою орієнтації молоді на робітничі професії (Лук’яненко Н.О.) 

Запроваджується проектний підхід у роботі психологічної служби. З метою організаційно-
методичного забезпечення діяльності психологічної служби протягом року проведено 2 
інструктивно-методичні наради. 

Відбулося 2 обласних науково-практичних семінари щодо соціально-психологічного 
супроводу дітей, які потребують особливої уваги. Організовано та проведено Форум 
батьківської громадськості спільно із представниками психологічної служби.  

Проведено вивчення роботи працівників психологічної служби, які атестувались у 2006-
2007 навчальному році (22). Відповідно встановлено кваліфікаційні категорії та педагогічні 
звання. 

Проводиться щорічний моніторинговий аналіз розвитку діяльності психологічної служби 
(«Звіт про роботу психологічної служби протягом 2006-2007 навчального року», УОН від 
18.07.2007 №01-11/841-1). 

На колегії УОН розглянуто питання діяльності служби та відповідно підготовлено 
інформаційно-аналітичні матеріали: “Про стан виконання «Програми розвитку психологічної 
служби системи освіти Полтавської області на період до 2008 року» від 11 жовтня 2007 р. № 
1166. 

Учасниками спеціальної дослідницької групи (15 чоловік) “Психолого-педагогічні 
технології роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу” 
(керівник Лук’яненко Н.О.) розробляються такі питання: 

- вікові особливості та обдарованість; 
- науково-теоретичні підходи до визначення поняття “обдарованість” у вітчизняній 
психології; 
- науково-теоретичні підходи до визначення поняття “обдарованість” у зарубіжній 
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психології. 
За запитом постійно здійснюється участь у масових заходах, семінарах для різних категорій 
педагогічних працівників. 
Видано методичні довідники: 
1. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти 

Полтавської області. Методичний посібник. / Автор-укладач Я.В.Сухенко. За ред. 
В.Ф.Моргуна. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с. 

2. Методичні та правові акценти психологічної служби освіти. Методичний посібник. / 
Автор-укладач К.М. Муліка. За ред. Ю.І.Калюжної. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 191 с. 

Надруковано статті: 
1. Муліка К.М. Психологічна служба системи освіти Полтавщини // Постметодика. – 2007. - 

№ 3 (74). с. 14-22 
2. Лантух Л.І., Муліка К.М. Діагностично-коригуюча функція оцінювання навчальних 

досягнень учнів // Постметодика. – 2007. - № 3 (74). с. 27 – 29 
3. Василенко К.М. Ваша дитина – першокласник // Зоря Полтавщини. – 2007. - 28 серпня № 

130 (20976).  
4. Василенко К.М. Гендер в управлінській діяльності // Впровадження гендерних підходів у 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Матеріали 
науково-практичної конференції 5 березня 2007 року - Полтава: Обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2007. – с. 8-15. 

З метою нормативно-правовго врегулювання діяльності психологічної служби підготовлено 
проекти 5 наказів УОН, довіки про стан вивчення роботи, методичні рекомендації. 

 

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

І. Науково-дослідницька робота 
Науково обґрунтовано структуру і зміст системи навчальних комплектів з освітньої галузі 

«Природознавство» для посібників 7 класу — підручників, навчальних посібників з фізики, 
хімії, біології.  

Науково обґрунтовано структуру та зміст системи підручників з освітньої галузі 
«Природознавство» для 8 класу. 

Написано названі підручники, навчальні посібники для учнів колективом співробітників 
НМЦ та проведена їх експертиза слухачами курсів ПОІППО та вчителями шкіл м. Полтави 
(фізики, хіміки, біологи). Зауваження враховані авторами.  

Написані методичні посібники «Методика викладання курсу «Я і Україна. Довкілля», 
«Методика навчання з природознавства». 

Основні результати, досягнуті в ході написання названих посібників.  
Вперше у вітчизняній практиці розроблено теоретичні основи науково-методичного 

забезпечення інтегрованого навчання природознавства у загальноосвітній школі, його 
наступності в старшій школі; 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 
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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 курсів “Біологія” (7 кл.), «Фізика» (7 кл.), «Хімія» (7 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 (Рибалко Л.М.); 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. 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;   

- 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 (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; 
- структуру і зміст підручників “Біологія”, “Фізика”, “Хімія” для 7 кл. 12-річної школи. 
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.), 
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методичного посібника для вчителів 5-6 класів (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Мащенко О.М., 
Коваленко В.С., Рибалко Л.М.).  

Результати дослідження відображені в: 
- 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.);  
- підручниках “Біологія” (українською та російською мовами) для 7 класу (Ільченко В.Р., 
Рибалко Л.М., Півень Т.О.), “Хімія” для 7 класу (Ільченко В.Р., Коваленко В.С., Білокінь Г.О.), 
“Фізика” (українською мовою) для 7 класу (Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г.);  
- навчальних посібниках для учнів 7 класу “Біологія. Робочий зошит” (Рибалко Л.М., 
Півень Т.О.), “Фізика. Робочий зошит” (Ільченко О.Г., Стрюк Л.О.);  
- статтях співробітників.    

 При написанні посібників використані матеріали учителів з посиланням на авторів: 
Клименко М.М. — вчитель вищої категорії, відмінник освіти Комишнянської ЗОШ 
Миргородського району; Піхуля В.В., Піхуля Н.О. — вчителі біології Решетилівського району; 
Яровий Ю.В., Без коровайний В.І. — вчителі біології Шишацької ЗОШ ім. В.І. Вернадського; 
Стрюк Л.О. — методист ПОІППО. 

Досліджено стан оволодіння директорами проблемами сучасної школи, їхні труднощі і 
потреби в необхідній методичній допомозі. Запланована розробка відповідних матеріалів для 
директорів, заступників директорів. 

Досліджено потреби вчителів природознавства в інноваційних технологіях (Гуз К.Ж.). За 
матеріалами дослідження підготовлено 2 методичних посібника для слухачів курсів. 

Досліджено потреби вчителів початкових класів у наочних посібниках (Ільченко О.Г.). За 
матеріалами дослідження підготовлено навчальні посібники на електронних носіях. 

ІІ. Навчально-методична робота 
Співробітниками НМЦ вичитані всі лекції згідно плану кафедри методики і змісту освіти. 

Проведено спільне засідання НМЦ і кафедри методики і змісту освіти, на якому 
розглянуто можливості розробки галузевого підходу до формування змісту галузей «Мова і 
література», «Суспільствознавство», «Математика».  Участь у роботі вченої ради. На вченій раді 
7 лютого зроблено звіт про роботу НМЦ інтеграції змісту освіти. 

Працює СДГ вчителів довкілля початкових класів (керівник Ільченко В.Р.). 
Проводяться консультації учителів, методистів (щоденно, в тому числі і по телефону).  
За підручниками моделі освіти «Довкілля», створеними авторами НМЦ інтеграції, в 

області навчається: 
Клас Кількість 
1 клас 
3 клас 
4 клас 
5 клас 
5 клас 

7 клас (фізика) 
7 клас (біологія) 

Дошкілля 

8800 
10000 
8500 
18000 
18000 
10000 
12000 

всі методисти дитсадків 
Всі учні потребують забезпечення відповідними навчальними посібниками, які створили 

співробітники НМЦ, вчителі забезпечені календарним плануванням та методичними 
матеріалами, створеними співробітниками НМЦ. 
ІІІ. Пропагандистська робота 

1. Проведені Всеукраїнські курси для вчителів довкілля «Навчально-методичне забезпечення 
освітньої програми «Довкілля» (19-31 березня). 
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2. Проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та методичні 
основи формування змісту освітніх галузей» (24 квітня). 

3. Участь співробітників НМЦ у конференціях ПОІППО, нарадах, семінарах. 
 
 

2.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів. 
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КФіЕО КфіЕО
-1 

Інтегративна освіта і 
поліморфізм знання 

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

- Дослідження  на 
здобуття ступеню 
д.ф.н.  

1996 - 
2008 

2 статті 

КФіЕО КфіЕО
-2 

Філософія і 
економіка освіти у 
європейському 
контексті 

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

наукової роботи  

- планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2005 - 
2009 

2 статті 

КФіЕО  Науково-
методичний 

супровід процесу 
впровадження 
інновацій у 
навчально-

виховний процес 

Сиротенко Г. О., 
ст. викладач 

- планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

6 публікацій

КФіЕО  Гендерні проблеми і 
якість освіти в 

умовах переходу на 
новий зміст і 

структуру навчання 

Золотухіна В.М., 
проректор з 
науково-
методичної 
роботи, ст. 
викладач  

- планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

 
 

2006-
2007 

- 

КФіЕО  Соціально-
економічні аспекти 
розвитку економіки 

в умовах 
глобалізації 

Гетало В.П., 
 к. екон. н., доцент 

- планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

2 публікації 

КФіЕО  Проблеми розвитку 
освітньої системи 
України в контексті 
глобалізаційних 

процесів 

Нічуговська Л.І., д. 
пед. н., 

к. екон. н., проф.  

- планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

6 публікацій

КФіЕО  Концепція 
реконструкції 

філософії освіти в 
Україні 

Шейко С.В., 
к. філос. н, доцент 

 планова тема, яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

5 публікацій

КФіЕО  Категорія «благо» в 
контексті еволюції 
соціальних утопій 

Бондар Т.О., 
методист  

Кравченко 
П.А., д.філос.н, 

проф., 
завідувач 
кафедри 

дослідження  на 
здобуття ступеню 

к. філос. н. 

2004-
2007 рр. 

5 публікацій
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філософії 
ПДПУ  

КМО КМО-1 Менеджмент 
виховного процесу 
в освітніх закладах 
національних 
меншин 

Охріменко І.В., 
к.п.н., доцент, зав. 

hкафедрою 
менеджменту 

освіти 

- Дослідження  на 
здобуття ступеню 
д.п.н.  

1999-
2009 

2 посібника 

КМО КМО-2 Психологічні 
особливості 
взаємодії 
заступника 
директора школи з 
педагогами в 
умовах конфлікту 

Дзюба Т.М., 
старший викладач  

- Дослідження на 
здобуття ступеню 

к.п.н. 

2004-
2007 

Захистилась 

КМО КМО - 
3 

Метод 
моделювання у 
формуванні 
цілісності знань про 
природу в учнів 
початкової школи 

Водолазська Т.В 
доцент  

Ільченко В.Р. Дослідження на 
здобуття ступеню 

к.п.н. 

2007-
2010 

2 посібника, 
1 ВАКівська 

стаття 

КМО КМО-4 Наукові підготовки 
менеджера освіти у 
системі неперервної 
педагогічної освіти 

Кравченко Л.М., 
к.п.н., доцент 

 Дослідження  на 
здобуття ступеню 

д.п.н. 

 1 навчальний 
посібник 

КМО КМО-5 Теоретичні засади 
системи 
профільного 
навчання в умовах 
регіону 

Самодрін А.П., 
к.п.н., доцент 

 Дослідження  на 
здобуття ступеню 

д.п.н. 

  

КПМ КПМ 1 Роль директора 
школи в 
комплексній оцінці 
дидактичного 
процесу 

Матвієнко П.І., 
к.пед.н., доц., 
ректор ПОІПП  

– Дослідження  на 
здобуття ступеня 

д.пед.н., 
планова тема,  яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2004-
2009 

3 статті 
Емпіричне 
дослідження 

стану 
впровадження 
комплексної 

оцінки 
дидактичного 
процесу в 
ЗНЗ двох 
районів 

КПМ КПМ 2  Психологічні засади 
проведення 
професійної 
орієнтації 
учнівської молоді 

Калюжна Ю.І., 
к.психол.н., (0,5 

ст.) доц. 

– планова тема,  яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

Здійснено 
експеримента

льне 
дослідження 
професійної 
орієнтації 

старшокласн
иків на 

соціономічні 
професії 

(психолога, 
соц.працівни
ка, вчителя) 

КПМ КПМ 3  Багатовимірна 
концепція особи-
стості: структура, 
психодіагностика та 
застосування 

Моргун В.Ф., 
к.психол.н., (0,25 
ст.) професор 

– Дослідження  на 
здобуття ступеня 

д.психол.н. 

 2 статті 

КПМ КПМ 4 Психологічна 
культура вчителя 

Моргун В.Ф., 
к.психол.н., (0,25 
ст.) професор 

– планова тема,  яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2007 

3 статті 
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КПМ КПМ 5 Розвиток освітніх 
систем зарубіжних 
країн: історія і 
сучасність 

Цина В.І., к.пед.н., 
(0,25 ст.) професор

– планова тема,  яка 
виконувалась в 
межах робочого 
часу викладачів 

2007 Подальше 
вивчення 
організації 
освіти у 
передових 

країнах світу. 
Теоретичне 
вивчення 
організації і 
здійснення 
освіти у 
приватних 
школах-
інтернатах 
Великобрита

нії. 
Підготовлена 
до друку 
стаття 

“Приватні 
навчальні 
заклади 
Англії: 
історія і 

сучасність”. 
Досліджена 
проблема 
лідерства в 
освіті 

зарубіжних 
країн. 

КПМ КПМ 6 Розвиток  
соціально-
психологічної 
компетентності 
учнів засобами 
туристичної 
діяльності 

Новак О.О., 
в.о.доц. 

Семиченко 
В.А., 

д.психол.н., 
професор, 
проректор з 
наукової 

роботи ЦІППО 
АПН України  

Дослідження  на 
здобуття ступеню 

к.психол.н. 

 Проведено 
теоретичний 

аналіз 
проблеми. 
Проведено 
констатуваль

ний 
експеримент 

1 стаття 
КМЗО КМЗО Роль художньої 

літератури в 
гармонізації і 

психічному захисті 
особистості 

Чирка В.В., 
Ст. викладач 

КМЗО  

_ Дослідження на 
здобуття 
кандидата 

педагогічних 
наук 

2005-
2009 

3 статті у 
ВАК 

виданнях 

КМЗО КМЗО Теоретичні та 
методичні основи 
формування 

цілісності знань 
учнів про природу 

Гуз К.Ж. – Дослідження на 
здобуття звання 

доктора 
педагогічних 

наук  

2005-
2008 

3 статті у 
ВАК 

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

2.4.1. Координація експериментальної діяльності в області (Гладка Т.І.) 
Станом на 15 жовтня 2007 року в навчальних закладах Полтавської області проводяться 6 

експериментів: 
2 – всеукраїнського рівня: «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 

особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах»; «Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального 
закладу»; 

4 – регіонального: «Здоров’язберігаючі технології як умова формування культури 
здоров’я учнів загальноосвітнього навчального закладу», «Впровадження вальдорфської 
педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів Полтавської області», 
«Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу», «Виховання 
екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії» .(Додаток 1) 

Усього перебувають у статусі експериментальних 19 навчальних закладів області (з них 4 
дошкільних). В експериментах задіяні 5196 учнів та 427 педагогів.  

Завершився експеримент всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічне проектування 
соціального розвитку особистості учнів», що проводився у гімназії ім. Т.Г.Шевченка 
м. Миргорода. У квітні 2007 року на базі школи проведено підсумковий семінар «Результати 
експериментальної роботи Миргородської гімназії ім.Т.Г.Шевченка» та підготовлено 
друкований матеріал «Творчий звіт про експериментальну діяльність». 

Протягом 2007 року в області розпочато 3 експерименти регіонального рівня: 
«Здоров’язберігаючі технології як умова формування культури здоров’я учнів 
загальноосвітнього навчального закладу» (Наказ УОН від 21.03.07 № 177), «Виховання 
екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії» (Наказ УОН 
від 05. 04. 2007 р № 244 ), «Проектування особистісно розвивального змісту навчально-
виховного процесу» (Наказ УОН від 05.04.07 № 246). 

На підставі висновків експертної комісії відмовлено у відкритті та направлено на 
доопрацювання програму педагогічного експерименту «Формування загальнокультурних 
компетентностей учнів основної та старшої школи у процесі викладання інтегрованих курсів 
«Мистецтво в 5-8 класах» та «Художня культура в 9-11 класах» (вих.від 16.05.07. № 645)  

На даний час перебуває на експертизі заявка та експериментальна програма «Навчальні 
моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної 
географії» (автор Вішнікіна Л.П.).  

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

У цьому році на підставі рішення вченої ради ПОІППО та наказу УОН від 25. 04.2007 р. № 
292 «Про припинення дії наказу управління освіти і науки від 27.05.04 № 263 «Про проведення 
регіонального експерименту «Формування цілісної інтелектуально розвиненої особистості 
відповідно до соціального запиту суспільства» призупинено експериментальну діяльність у 
спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова регіонального рівня «Формування цілісної 
інтелектуально розвиненої особистості відповідно до соціального запиту суспільства». 
Причиною стало відсутність дозволу Міністерства освіти і науки України на використання 
експериментальних програм з української мови та математики (система розвивального 
навчання) для 5-6 класу у спеціалізованій школі №2 м.Зінькова та формальне здійснення 
наукового керівництва експериментом факультетом психології Харківським національним 
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університетом імені В.Н.Каразіна (науковий консультант професор Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна О.К. Дусавицький). .   

Експериментальна діяльність регіонального рівня у спеціалізованій школі № 2 
м. Зінькова «Формування цілісної інтелектуально розвиненої особистості відповідно до 
соціального запиту суспільства» розпочата у 2004 році. 

Відповідно до програми педагогічного експерименту в закладі мало здійснюватись 
експериментальне впровадження розвивального навчання в середній ланці школи, створюватись 
авторські варіанти навчальних програм. 

Про ситуацію, що виникла в спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова щодо проведення 
педагогічного експерименту, ПОІППО неодноразово інформував наукового керівника 
експерименту, але відповіді не було отримано. 

У 2005-2006 та 2006-2007 н.р. за системою розвивального навчання працювали тільки 
початкові класи, у 5-6 класах через відсутність експериментальних навчальних програм, 
погоджених МОН, за рекомендацією ПОІППО відділом освіти й адміністрацією школи 
експериментальна діяльність була призупинена.  

Враховуючи звернення батьків щодо продовження експериментальної діяльності та лист 
відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації (вих.878 від 8.09.06) стосовно погодження 
навчальних програм для 5 класу науковим керівником експерименту, ПОІППО тричі звертався 
(вих. №№ 795 від 12.09.06; 1263 від 22.12.06; 124 від 07.02.07) до Департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти МОН з метою отримання дозволу на використання 
експериментальних програм (система розвивального навчання) з української мови та 
математики (5-6 кл.). Але відповідь з Департаменту не надійшла.  
 ПОІППО постійно надавалась методична допомога у проведенні вказаного експерименту. 
Проводились консультування адміністрації навчального закладу, методичної служби районного 
методичного кабінету; працівники інституту декілька раз виїздили надавати методичну 
допомогу педагогічному колективу школи. У відділ освіти, адміністрації школи були направлені 
відповідні листи з рекомендаціями щодо здійснення експериментальної діяльності ( вих. від 
21.02.05 № 138; 5.05.05 № 01-11/704; 21.06.05 № 571; 17.11.05 № 962; 13.06.06 № 581; 12.07.06 
№ 680). Питання перебігу експерименту слухалось на вченій раді ПОІППО (протокол № 2 від 
27.04. 06). 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. 
Висновок комісії з відповідними рекомендаціями направлено у відділ освіти Зіньківської 
райдержадміністрації (вих. від 12.07.06 № 680). Проблема здійснення експериментальної 
діяльності висвітлена в наказі управління освіти і науки «Про стан експериментальної діяльності 
в загальноосвітніх навчальних закладах м.м.Полтави, Миргорода, Зіньківського, Карлівського та 
Решетилівського районів» від 19.05.06 № 329 та довідці ПОІППО «Про стан експериментальної 
діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах області», направленій в УОН 28.02.07 № 220.  

Протягом 2007 року з питань технології проведення інноваційної діяльності ПОІППО 
надавалась методична допомога методичним кабінетам м. Кременчука, м.Лубен 
м. Комсомольська Лубенського, Пирятинського, Полтавського, Решетилівського районів та ін. 
Проведено 7 заходів (конференція, семінари, тренінги). Продовжує працювати творча група 
директорів інноваційних закладів з розробки моделі «Школи майбутнього». 

Але проблеми у здійсненні експериментальної діяльності ще залишаються. Слід 
зауважити, що в окремих районах області, на жаль, питанню експериментів не надається 
належної уваги (Великобагачанський, Глобинський, Чутівський, Лохвицький, Машівський, 
Миргородський, Чорнухинський, Шишацький). У деяких районах порушена процедура 
оформлення експериментальної діяльності, за педагогічні експерименти видається учнівська 
пошукова робота (Новосанжарський, Машівський, Козельщинський та ін.). Основними 
причинами у гальмуванні експериментальної діяльності є відсутність відповідного фінансування 
експериментів та певна психологічна неготовність педагогів. Потребує удосконалення 
нормативно-правова база.  
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2.4.2. Апробація нових підручників, ЕЗН, навчальних кабінетів (Сиротенко Г.О., 
Кирилюк М.В.) 

Апробація нових підручників  
В інституті роботу з апробації навчальної літератури координує центр педагогічних 

інновацій і інформації. Діє певна система апробації підручників: щорічно відповідно до наказу 
МОН України видається наказ обласного управління освіти і науки про проведення апробації 
підручників у котрому подається: 

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

– відповідальних за апробацію та узагальнення її результатів; 
– райони, де відбувається апробація; 
– кількість об'єктів (шкіл, класів, учнів). 
В цьому році відповідно до наказу МОН України від 02.11.2006 р. № 743 “Про проведення 

апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2006/07 -2007-08 
навчальних роках”, видано наказ управління освіти і науки від 14 12. 2006 р. № 783  "Про 
проведення апробації  навчальної літератури у  2006/07-2007-08 навчальних роках" та наказ 
ПОІППО від 22.12.06 № 303 "Про організаційно-методичну діяльність із проведення апробації 
навчальної літератури у у 2006/07 -2007-08 навчальних роках".  

Наказами були визначені  відповідальні працівники обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти за проведення апробації, координації та організації роботи з цієї проблеми.  

Методисти інституту узгодили із районними (міськими) відділами освіти базові школи та 
вчителів, які провели апробацію підручників. Для педагогів, які апробували  навчальну 
літературу методистами ПОІППО проведені наради та  консультації. 

 До Інституту інноваційних технологій і змісту освіти відправлено  інформацію про 
учасників апробації навчальної літератури у 2006/07–2007/08 навчальних роках (лист від  
4.12.06 р., № 1162) та інформацію "Про попередні результати апробації навчальної літератури у 
2006/2007 навчальному році" (лист від 1.06.07 р., № 699).  

 Аналіз результатів апробації 17 підручників свідчить, що всі вони в основному укладені 
відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

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

Так у підручнику  "Французька мова",  6 кл., авт. Чумак Н.П.,  дотримані вимоги щодо 
побудови текстів, виділення в них основного змісту, вміщено вправи на порівняння, вибірковий 
аналіз, розпізнавання та виділення головного, установлення взаємозв'язку, узагальнення, 
систематизація тощо.  

Проте обсяг   матеріалу   в  змісті   підручника досить складний для засвоєння учнями 
певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час. У підручнику немає передмови 
(вступу), завдання на навчальний рік,  на кожен урок у змісті визначені нечітко. Відсутні 
пояснення способів користування підручником для учнів і вчителів.  

У підручниках для 6 кл., "Російська мова", авт. Пашківська Н.А., Ґудзик І.П., Корсаків 
В.О., І.П.Ґудзик, В.О. Корсаков, поряд із позитивними характеристиками, апробатори вказують 
на ряд недоліків: підручник частково відповідає навчальній програмі, обсяг змісту не 
оптимальний, тому неможливе самостійне опанування учнем програмового матеріалу, складний 
науковий виклад теоретичного матеріалу, тому дітьми сприймається важко   (Пашківська Н.А.), 
недостатньо дотримується диференціація у змісті підручника, відсутні різнорівневі завдання, 
вправи творчого характеру, приклади, які є зразком для учня у процесі виконання тренувальних 
вправ, ситуації, які створюють умови для педагогічної творчості вчителя, практично відсутні 
(І.П.Ґудзик). 
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Вчителі-апробатори в основному дали позитивну оцінку підручникам з історії 
стародавнього світу" для 6 класу, автори С.О. Голованов, С.В.Костирко, О.І. Шалагінова. Б.Б. 
Шалагінов,  Д’ячков С.В., Мартем’янов О.П.),які можуть  бути впроваджені у навчальний 
процес загальноосвітньої школи як основні. 

Зміст підручників “Етика”, авт. Хоружа Л.Л., Мовчун А.І., О.М.Данилевська, О. І. 
Пометун, відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, поділ 
навчального матеріалу на розділи і параграфи вмотивований, дотримано послідовність його 
викладу, наявні зв’язки між розділами і параграфами, матеріал викладено цілісно, зміст 
підручника забезпечує опанування учнями програмового матеріалу під керівництвом учителя, 
але не забезпечує самостійну роботу учня (О.М.Данилевська, О. І. Пометун). Але в основному ці 
підручники заслужили позитивну оцінку і можуть бути впроваджені у навчально-виховний  
процес.  

У підручниках  "Математика" 6 кл., авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С. 
“Математика", Г.П. Бевз, В.Г. Бевз дотримано вимоги Державного стандарту загальної 
середньої освіти, їх зміст відповідає навчальній програмі з математики для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Проте авторам необхідно у змісті підручника чітко визначити завдання на навчальний 
рік, кожен розділ, урок (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С., вмістити рекомендації щодо 
використання аудіовізуальних матеріалів, наочних таблиць, карт, написання рефератів (Г.П. 
Бевз, В.Г. Бевз). 

Результати проведення 2-го року апробації навчальної літератури для 5-го класу в 
основному схожі на минулорічні. Більше зауважень мають підручникам з іноземної мови, менше 
претензій до підручників з математики, етики. Щодо останніх то апробатори висловили досить 
конкретні пропозиції їх покращення, що і було направлено до Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти.  

Результати апробації підручників працівники інституту, відповідальні за апробацію, 
довели до відома педагогічних працівників області на серпневих конференціях, методичних 
об’єднаннях вчителів.  

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

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

  
Апробація електронних засобів навчального призначення 

Апробація електронних засобів навчального призначення проводиться у новому 
2007/2008 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах та інституті 
післядипломної освіти педагогічних кадрів відповідно до Положення про порядок організації та 
проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх 
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
02.06.2004 р. № 433 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2004 р. за № 
757/9356. 
 Перелік електронних засобів навчального призначення, що апробуються у 2007/2008 
навчальному році, за характером подання навчального матеріалу поділено на дві групи, а саме, 
електронні засоби загально-дидактичного і практичного спрямування.  
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Перелік електронних засобів навчального призначення для апробації в загальноосвітніх  
навчальних закладах у 2007/2008 навчальному році 

 
Електронні засоби навчального призначення загально-дидактичного спрямування  

1. ППЗ «Іноземна література, 10 клас»   
2. ППЗ «Країнознавство, 11 клас»  
3. ППЗ «Країнознавство, 10 клас»   
4. ППЗ «Алгебра, 10 клас»   
5. ППЗ «Алгебра, 11 клас»   
6. ППЗ «Геометрія, 10 клас»   
7. ППЗ «Геометрія, 11 клас»   
8. ППЗ «Основи безпеки життєдіяльності, 10 - 11  класи»  
9. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Українська 

література, 11 клас»  
10. ППЗ «Іноземна література, 11 клас»   
11. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей "Географія 7-11 клас»  
12. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Загальна біологія, 10 

клас»  
13. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Органічна хімія, 10-

11 класи»  
14. ППЗ «Астрономія, 11 клас»  
15. ППЗ «Дистанційний курс «Історія України, 7-11 класи»  
16. ППЗ «Дистанційний курс «Правознавство, 9-11 класи»  
17. ППЗ «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 11 класу»  
18. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення  «Хімія, 9 клас» 
19. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Природознавство, 5-6 

класи»  
20. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 класи»  
21. ППЗ «Електронний атлас з курсу «Всесвітня історія, 10 клас»  
22. ППЗ «Електронний атлас з курсу «Історія України, 10 клас»  
23. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Хімія, 10-11 класи»  
24. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Астрономія, 11 клас»  
25. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 класи» 
26. ППЗ «Трудове навчання, 6 клас» (обслуговуючі види праці)  
27. ППЗ «Трудове навчання, 6 клас» (технічні види праці)  
28. ППЗ «Трудове навчання, 5 клас» (обслуговуючі види праці)  
29. ППЗ «Трудове навчання, 5 клас» (технічні види праці)  
30. ППЗ «Українська мова і література»: «Українська мова, 5 клас» 
31. ППЗ «Українська мова і література»: «Українська мова, 6 клас»  
32. ППЗ «Українська мова і література»: «Українська література, 10 клас»  
33. ППЗ «Естетична культура»: «Музичне мистецтво, 5 клас»  
34. ППЗ «Естетична культура»: «Музичне мистецтво, 6 клас»  
35. ППЗ «Суспільствознавство»: «Культура доби Відродження, 8 клас»  
36. ППЗ «Суспільствознавство»: «Історія України, 9 клас»  
37. ППЗ «Суспільствознавство»: «Новітня історія, 11 клас»  
38. ППЗ «Суспільствознавство»: «Антична культура, 6 клас»  
39.  ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика, 5-6 

класи» 
40. ППЗ «Географія, 6 клас»  
41. ППЗ «Естетична культура»: «Музичне мистецтво, 1-4 класи»  
42. ППЗ «Природознавство, 3 клас»  
43. ППЗ «Природознавство, 4 клас»  
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Електронні засоби навчального призначення практичного спрямування  
44. ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія, 8-11 класи»  
45. ППЗ «Віртуальна лабораторія «Біологія людини, 8-9 класи» 
46. ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Практикум з 

граматики української мови для 10-11 класів» 
 У 2007-2008 навчальному році в Полтавській області приймають участь у апробації 28 
загальноосвітніх навчальних закладів (100 вчителів), інститут післядипломної педагогічної 
освіти (11 методистів). 
 Апробація передбачає три етапи проведення: 
 І етап (організаційний) – розподіл електронних засобів із заповненням інформаційної 
картки учасника апробації; 

ІІ етап (поточний) – ознайомлення з електронним засобом і проведення  попередньої 
експертизи під час роботи програмним продуктом. Попередня експертиза складається у зручній 
для респондента формі з урахуванням питань наступного етапу з оформленням результатів 
остаточної експертної оцінки; 
 ІІІ етап (заключний) – робота з електронним засобом за результатами якої респондентом 
заповнюється відповідна форма анкети експертної оцінки електронного засобу. 

 

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

регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, “Про 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", № 319 
від 14.05.07 ”Про підсумки проведення обласної конференції директорів інноваційних 
навчальних закладів області “Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення школи 
майбутнього”.  

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

– формує готовність педагогів до інноваційної професійної діяльності. 
В організації інноваційної діяльності по-перше, 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 
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.  

По-друге, педагогічні інноваційні технології розуміється нами як якісно нова сукупність 
форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни у 
результат педагогічного процесу, забезпечує цілісний педагогічний вплив, зорієнтований не на 
окремі якості особистості,  а на структуру особистості в цілому. 

По-третє, інноваційна школа – це навчально-виховний заклад, діяльність якого побудована 
на оригінальних (авторських) ідеях і технологіях. 

Загальноосвітні навчальні заклади області сьогодні перебувають на стадії інтенсивного 
розвитку, моделювання, пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного 
впровадження педагогічних інноваційних технологій, спрямованих на оновлення теорії та 
практики освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, управління діяльністю 
навчального закладу.  

Ми спрямовуємо педагогів на використання методів пошуку, проектування, розв’язання 
життєвих ситуацій, навчання кожного учня вмінню керувати знаннями, планувати свою працю, 
розвивати творче мислення, подати, пояснити і відстояти ідею проекту, оцінити як інших, так і самого 
себе, розрізняти, які речі є правдивими, а які не відповідають дійсності.  

 
Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній простір регіону 

Педагоги області у своїй практичній діяльності використовують  такі інноваційні 
технології: інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні, особистісно орієнтованого 
навчання та виховання,  інтенсивного вивчення української мови, громадянської освіти, профільного 
навчання, теорії фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку, здоров’язберігаючі технології  навчання, трансформацію педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, програму “Крок за кроком”, освітню 
програму ”Перші кроки”, технологію розвитку креативного мислення, інтегровану модель 
природничо-наукової освіти за програмою "Довкілля", нестандартних підходів до навчання 
непідготовленому мовленню як засобу спілкування  англійською мовою, елементи музичного 
виховання Карла Орфа, модульно-рейтингову систему навчання, технологію використання 
системи опорно-сигнальних схем на уроках української мови та літератури, програму 
"Сприяння просвітницькій роботі  «Рівний - рівному» серед  молоді  України щодо 
здорового способу життя", ціннісних засад української родини в умовах особистісно 
орієнтованого навчання та ін. 

Найбільш широко використовуються інтерактивні педагогічні технології, які навчають 
умінням і навичкам міжособистісного спілкування, допомагають учням  приймати 
поінформовані рішення, успішно вирішувати проблеми, критично й творчо мислити, ефективно 
спілкуватися, будувати здорові відносини, відчувати емпатію до інших людей, справлятися з 
власним життям й управляти ним в здоровий і продуктивний спосіб.  

В школах області такі уміння вчителі формують на уроках-тренінгах на котрих  можна 
“програти” різні складні життєві ситуації і виробити певні алгоритми їх вирішення. 
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ПОІППО постійно навчає педагогів області умінням практичного застосування 
тренінгової форми викладання у загальноосвітніх навчальних закладах на семінарах, курсах 
підвищення кваліфікації.Зокрема, за сприяння МОН України та Міжнародного Альянсу з 
ВІЛ/СНІДу в Україні, на базі інституту було підготовлено до викладання біології та основ 
здоров’я у формі тренінгів 256 педагогів регіону. 

Вчителі хімії на уроках використовують технологію елективного профільного навчання. 
Ця технологія базується на персоналізації, диференціації та інтеграції змісту навчального 

матеріалу, забезпечує стимулюючу, розвиваючу й особистісну творчу функції одержаних знань, 
їх самостійність і мобільність, можливість вибору у процесі особистісно орієнтованого 
навчання, контролю, саморозкриття і самостановлення учня, дає можливість забезпечувати 
право учня на самостійний вибір рівня вивчення предмета. 

Впровадження елективних курсів з географії в  11-х класах суспільного-гуманітарного 
профілю здійснюється в гімназії №21 м. Полтави – курс "Географія релігій", вчитель, Чередник 
Оксана Василівна  та Максимівської загальноосвітньої школи Карлівського району Полтавської 
області–курс "Рекреаційна географія", вчитель, Лазоренко Майя Олексіївна.  

Елективні курси порівняно з профільними предметами мають більшу варіативність 
змісту, посилюють практичну і дослідно-експериментальну складову профільного навчання, 
характеризуються нестандартністю, врахуванням регіональних умов. 

Нестандартні форми організації навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови 
реалізується через застосування інтерактивних методик, інноваційних технологій, 
впровадженням комунікативно-орієнтованого підходу, за рахунок поглибленого вивчення 
іноземної мови у спеціалізованих школах. У спеціалізованій школі № 6 м. Лубен створений 
шкільний  ресурсний інформаційно-методичний центр, що дає можливість удосконалювати 
навчально-виховний процес, покращує індивідуальну, групову, самостійну, науково-
пізнавальну, творчу діяльність учнів, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів Інтернету, 
формує навички самостійної роботи.  

Активно входить в практику роботи шкіл області проектна технологія, яка особливо 
актуальна на уроках трудового навчання.  

В основу застосування сучасного проектного навчання покладено провідні ідеї 
особистісно-орієнтованого навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-
виховний процес будується, виходячи з потреб інтересів і здібностей дітей. Проектна технологія 
вимагає якісно нової системи перепідготовки вчителя, тому значної уваги ми надаємо підготовці 
вчителів з методики економічного навчання та виховання учнів. Учителі знайомляться з 
технологією проведення моделюючих вправ з підприємницької діяльності та складання бізнес -
плану. 

Активно впроваджують у практику викладання зарубіжної літератури в школах 
Полтавщини сучасну педагогічну технологію, яка базується на принципах проекту “Читання та 
письмо для критичного мислення", розробленого  викладачами Міжнародної Асоціації Читачів, 
яка  спрямована на розвиток самостійного свідомого мислення учнів,  що дає змогу адекватно 
оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які можуть виникати в 
житті. 

Досвід активного навчання та розвитку навичок критичного мислення накопичено, 
зокрема, в школах № 2, 3, 18  м. Полтави (І.Івлєва, І.Чичкало, О. Демченко). У Засульській 
гімназії Лубенського району успішно використовують мультимедійні, інтерактивні, проектні 
технології для розвитку критичного мислення  на уроках зарубіжної літератури та інших 
дисциплін. 

У 94 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються громадянознавчі курси: 
“Громадянська освіта”, ”Ми-громадяни України”, ”Практичне право”, які готують  молодих 
громадян України жити  за умов демократії, набувати досвіду громадянських дій, навичок 
демократичної поведінки та спілкування.  

Значний  досвід з даного питання нагромаджено в школах м. Полтави, Кременчука, 
Диканського, Кременчуцького, Полтавського районів. 
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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. 

Система розвивального навчання у початковій школі впроваджується в  10 
загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема: в 3 школах  м. Полтави: ЗОШ №38 (Моргун 
Оксана Іванівна, Корольова Наталія Степанівна, Ніфєдьєва Тетяна Борисівна), НВК №31 
(Соломатіна Наталія Євгенівна, Чалкова Тетяна Трохимівна, Собакар Світлана Іванівна), 
гімназія №33 (Костенко Наталія Степанівна) . 

В районах працюють за цією технологією 7 шкіл: в м.Зінькові НВК №1 (Лисенко Тамара 
Володимирівна), НВК №2 (Пантюх Надія Василівна), в м. Опішня Зіньківського району - в 
Колегіумі мистецтв, в Решетилівській ЗОШ І ст. (Коровіна Валерія Олексіївна), в Жовтневому 
НВК Решетилівського району (Дмитренко Тетяна Іванівна), в м.  Гадячі НВК 
"Первоцвіт"(Гайдабура Людмила Іванівна), в м. Миргороді комплекс садок-школа "Гелікон" 
(Левченко Любов Григорівна). 

Активно використовують елементи технології розвивального навчання і вчителі 
математики та фізики, бо вона дає можливість повніше врахувати індивідуальні особливості 
кожного учня, організувати самостійну діяльність, розвивати уяву, інтуїцію, здатність 
працювати в групах, приймати рішення в нестандартних, динамічних ситуаціях. 

Найбільш успішно в Полтавській області технологію розвивального навчання 
застосовують вчителі математики та фізики м. Полтави (Гулідова Людмила Ігорівна, Цапович 
Жанна Миколаївна, Бовсуновська Вікторія Іванівна, Лісненко Наталія Миколаївна –  учителі 
загальноосвітнього навчального закладу № 38; Половникова Ірина Ігорівна, Селюкова Валенина 
Іванівна – учителі гімназії №33) і м. Зінькова (Орел Наталія Миколаївна загальноосвітнього 
навчального закладу № 2 ). 

Впровадження розвивального навчання напрапляє на ряд проблем. Головною проблемою 
залишається непродовжуваність цієї унікальної системи в школі ІІ ступеня через відсутність 
підручників, неможливість розширювати підготовку вчителів-предметників до роботи за даною 
технологією. 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. Не всі батьки 
сприймають дану технологію через недостатню поінформованість про систему розвивального 
навчання. Ці та інші питання не залишаються поза увагою управління освіти та науки, інституту.    

Одним з основних досягнень Полтавщини є інноваційна система “Довкілля”, якій в цьому 
році виповнилося 17 років. Це інтегрована модель природничо-наукової освіти, яка має 
комплекс програм, які охоплюють дошкільне виховання і навчання, початкову, основну і старшу 
школу, а також навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники для учнів та 
вчителів.  На Полтавщині народилися і діють  школи “Довкілля”-лідери освіти. Серед шкіл-
лідерів Полтавської області слід відмітити: ЗОШ №31, 24, 18, 26, 30, 9 м. Полтави; ЗОШ №18, 6 
м. Кременчука;  Шишацька ЗОШ ім. В.І. Вернадського; Новокочубеївська ЗОШ Чутівського 
району та ін. 

У дошкільному освітньому просторі Полтавщини впроваджуються елементи інноваційної 
технології Марії Монтесорі, в якій за основу покладено право дитини формувати себе згідно 
нахилів, що закладені в неї природою. Це гуманно і демократично. 
 60% дошкільних навчальних закладів, з 474 функціонуючих на Полтавщині, 
використовують елементи технології Марії Монтесорі. Найкраще – НВК №10 м. Полтави, ДНЗ 
№9 «Теремок», №59 «Малятко», ДНЗ «Золота рибка» м. Комсомольська, №17 м. Лубен та №60 
м. Кременчука, №2 м. Зінькова. 
 На базі ПОІППО ім. М.В.Остроградського  діє обласний методичний тренінговий центр 
природного розвитку дитини Марії Монтесорі, де педагогів області навчають працювати,  
використовуючи спадщину великого педагога.  
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В практику роботи  ДНЗ №59 “Малятко” (Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів) м. Полтави та «Сонечко» м. Пирятина втілюються Вальдорфська педагогіка, яка 
передбачає насамперед розвиток духовності, естетичного та трудового виховання дитини. 

Педагогічні колективи НВК №3, ДНЗ №82  м. Полтави впроваджують в освітньо-
виховний процес Міжнародну програму «Виховання позитивної самооцінки та соціальної 
відповідальності особистості» (Self-Esteem) психологів, освітян та науковців з США, котра 
спрямована на розвиток почуття власної гідності, творчої енергії дітей і розвиває соціальні 
навички. 

 
Експериментально-пошукова діяльність з розроблення моделей "Школи майбутнього" 

У 2007 році продовжувалася робота щодо залучення загальноосвітніх навчальних закладів 
області до експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей "Школи 
майбутнього". Для директорів інноваційних навчальних закладів робота проведено ряд 
семінарів з відповідної 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". А в цьому році  ПОІППО для 
цієї категорії керівників, а їх всього 48 осіб, серед інших заходів провів конференцію 
"Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення "Школи майбутнього" на базі  
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка 
(с. Ковалівка), який є, відповідно обласної Програми “Пілотний проект  «Школа майбутнього» 
на 2006 – 2012 роки”, пілотним майданчиком для апробування різних моделей навчання і 
виховання. 

До конференції виданий збірник статей її учасників. У матеріалах конференції директори 
інноваційних навчальних закладів області поділилися теоретичним і практичним досвідом 
втілення у практику  роботи навчального закладу інноваційних ідей з управління. Вони 
розглядають цей управлінський аспект,  як реальний шлях до створення нової школи.  
 Саме тому колектив Кременчуцького ліцею №4 та її керівник  Л.В. Михайлик, вирішили 
взяти участь в експерименті Всеукраїнського рівня за темою: "Управління інноваційною 
діяльністю в умовах сучасного навчального закладу". Основною метою експерименту є 
створення системи управління інноваційною діяльністю в основі якої лежать наука, праця і 
мистецтво. 

Найважливішою стратегією для будь-якої школи є партнерство з батьками, тільки тоді 
діти отримають найкращий шанс для розвитку свого потенціалу – так вважає О. Й. Горіна 
директор Полтавської загальноосвітньої школи №18. Цей навчальний заклад є учасником 
програми „Школа як осередок розвитку громади” і створює  модель громадсько-активної школи.  

Директор Кременчуцького ліцею № 11 Н.О. Попович у своїй статті показує як 
педагогічний колектив створює школу змін, школу лідерів, отже школу майбутнього, культивує 
в учнів бажання творити, прагнення зростання. 

Педагогічний колектив Комсомольської гімназії імені В.О. Нижниченка, директор Л. В. 
Полобок, приступив до реалізації експерименту "Проектування особистісно-розвивального 
змісту навчально-виховного процесу". 

Про свій досвід адміністративно-фінансового управління розповідає О. Геращенко, 
директор Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району, про 
формування внутрішньої культури закладу у Зарізькій ЗОШ І-ІІІ ст. Оржицького району – її 
керівник М. Тесля.  

 
Іннваційні форми навчання та участь у інноваційних міжнародних проектах 

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 
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об’єднань забезпечується ознайомлення педпрацівників із інноваційними педагогічними 
технологіями з метою впровадження їх у освітній процес. 

Запроваджуються інноваційні форми навчання: тренінги для учителів економіки і 
громадянської освіти; інноваційні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 
навчальних закладів. 

Як наслідок цих 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 Решетилівська спеціалізована школа розвитку особистості дитини. 

Пошуки варіантів розвитку сільського закладу ведуться у Новоаврамівській гімназії, 
Попівській ЗОШ Великобагачанського району, Дейманівській ЗОШ Пирятинського району, 
Петрівській ЗОШ Хорольського району. 

 Ми постійно здійснюємо методичну підтримку 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 6 тис. учителів. 

Полтавська область стала активним учасником програми Microsoft «Партнерство в 
навчанні» і розпочала підготовку педагогічних працівників через проведення навчальних 
семінарів з проблем “Методика викладання курсу “Основи інформаційно-комунікаційних 
технологій“ та “Основи інформаційно-комунікаційних технологій“. За цією програмою вже 
підготовлено більше 800 вчителів, семінар для завідувачів районних (міських) методичних 
кабінетів “Основи інформаційно-комунікаційних технологій”. 

Значну увагу останнім часом ми надаємо розвитку інноваційних 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.  

Система роботи з керівниками ЗНЗ в області – це поєднання наукової теорії з практикою 
управління, що забезпечується створенням нових програм курсового підвищення кваліфікації 
керівних кадрів, діяльністю постійно діючих семінарів кафедри менеджменту освіти ПОІППО 
“Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника школи” спільно з 
районними методичними кабінетами; проведенням всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, семінарів для керівників ЗНЗ. 

Значним внеском у розвиток теорії і практики управління стала Всеукраїнську науково-
практичну конференцію “Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті” 
проведена 11-12 жовтня 2007 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського та Розсошенської гімназії Полтавського району. У 
ній взяли участь сто чотири учасники, з них вісімнадцять представників з інших міст та 
областей України. 

Одним із пріоритетних нашим завданням є впровадження в обласний освітній простір 
новітніх освітніх  технологій через різні форми роботи, участь наших працівників у 
міжнародних інноваційних проектах.  

У червні – вересні 2007 року на базі  Центрального осередку вдосконалення вчителів під 
Варшавою  відбулися навчальні курси “Українські лідери європейської та євроатлантичної 
інтеграції” в рамках українсько-польського проекту “Розробка, запровадження і поширення 
міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України”, 
у яких взяли участь методист ПОІППО Олена Стоцька та директор Комсомольської гімназії ім. 
Нижниченка Лідія Полобок. Вони розробили 20-годинний тренінговий курс навчання учителів 
Полтавщини. 
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У результаті його проведення вчителі Полтавської області поглиблять сформують 
навички проведення занять з використанням активних методів навчання.  

У 2007 році освітяни Полтавщини включилися в українсько-нідерландський проект 
"Громадські платформи освітніх реформ в Україні», завданням котрого є створення ефективної 
моделі професійної педагогічної спільноти, громадськості і влади у розв’язанні освітніх 
проблем. 

Цього ж року 4 працівники обласного  інституту післядипломної освіти ім. М.В. 
Остроградського взяли участь у навчальній програмі провідних викладачів системи 
післядипломної педагогічної освіти, метою котрої є  підготовка нового покоління викладачів–
тренерів системи післядипломної педагогічної освіти, які стануть носіями прогресивних змін в 
освітніх інституціях України. Учасники програми ознайомилися з провідним міжнародним 
досвідом з питань післядипломної педагогічної освіти і згодом будуть залучені на контрактній 
основі у межах проекту як майстер-тренери для впровадження нової методології підвищення 
кваліфікації вчителів в Україні.  

Реалізація програми дозволить вирішити такі актуальні проблеми у системі 
післядипломної педагогічної освіти: запровадження інноваційних підходів у підвищення 
кваліфікації вчителів; впровадження ринкових механізмів у систему післядипломної 
педагогічної освіти; підготовка нової генерації викладачів–тренерів для системи післядипломної 
педагогічної освіти; розробка нових ресурсів і засобів для навчальних закладів. 

 

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”, які на своїх сторінках долучають педагогів області до інноваційних 
технологій та пропагують їх кращі зразки для впровадження.  

 Так журнал “Постметодика" інноваційним освітнім технологіям присвятив спецвипуски, 
зокрема, "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 "інформаційну магістраль" Б. Гейтса) та ін. 

У числі 3 за 2006 рік стаття співробітника ЮНЕСКО Дакмари Георгеску розкриває ідеї, 
над якими працює освіта Європи.  У "ПМ" № 1, 2006 повідомлялося про фінський курикулум, 
який вивів Фінляндію на одне з чільних місць у дослідженні PISA. 

Про інновації в європейському вимірі йдеться у таких виданнях ПОІППО як "Філософія 
освіти в європейському контексті", "Навчання: Нові стратегії розвитку" , Інноваційна діяльність 
педагога: від теорії до успіху", "Інновації як основа змін освітньої практики" та ін. 

Як результат такої діяльності полтавська гімназія № 28 та Полтавська ЗОШ № 26 одні з 
перших навчальних закладів на Полтавщині почали упроваджувати ініціативи з поглиблення 
інтеграції України у європейський та світовий простір, а відтак помітно пожвавили діяльність 
молодіжних євроклубів в районах Полтавської області та накопичили значний досвід роботи у 
Проекті Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 

Протягом останніх років ПОІППО видав 15 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” . 

Систематично в серпні місяці проводяться ярмарки педагогічних технологій “Творчі 
сходинки освітян Полтавщини” та Дні відкритих дверей, де педагоги області мають змогу 
знайомитися з інноваційними педагогічними технологіями.  
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Щорічно виходить анотований каталог “Адреси кращого педагогічного досвіду 
Полтавщини” Створено обласний 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 лютому цього року передові педагогічні технології освітян Полтавської області були 
представлені на Десятій ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в 
Україні – 2007”. 

Активну участь у презентації взяли освітні заклади Полтавської області: Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський, 
Полтавський, Новосанжарський, Карлівський районні відділи освіти,  Комсомольський міськво.  

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України та 
активну участь у  Десятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 
2007” освітяни Полтавської області були нагороджені іменною подякою, 2 почесними 
грамотами та 6 дипломами учасника.  

Вдруге у номінації „Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику” 
Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського вручено свідоцтво Десятої міжнародної виставки навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні – 2007” про нагородження бронзовою медаллю.  Крім цього ПОІППО 
вдруге вручено свідоцтво „Лідера сучасної освіти”. 

У жовтні цього року освітяни області візьмуть участь у  четвертій виставка-презентації 
“Інноваційні технології навчання”. 

 
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. 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 педагогічними працівниками, керівниками 
інноваційних навчальних закладів по  формуванню їх готовності до здійснення інноваційної 
діяльності. Це проведення семінарів, курсів, конференцій, написання рекомендацій, метою котрих 
буде обговорення проблем інноваційного розвитку, висвітлення теоретичного і практичного досвіду 
освітян області. 
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ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (ЗОЛОТУХІНА В.М.) 

3.1. Методичне забезпечення навчального процесу.  
Організація навчально-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. Інститутом проведено 12 
науково-практичних та педагогічних конференцій, 40 всеукраїнських та обласних науково-
практичних семінарів. Цими формами роботи охоплено було понад 4 тис. педагогів. В 2007 році у 24 
СДГ працювало 220 педагогів першої та вищої категорії. Індивідуальна форма навчально-методичної 
роботи відображена в проведенні викладачами кафедр та методистами консультативної роботи як на 
базі інституту, так під час виїздів в райони і міста, в навчальні заклади. В середньому такою формою 
роботи було охоплено понад 550 педагогів. В області робота з молодими педагогами делегована 
районним методичним кабінетам. Разом з тим, творчі молоді вчителі працюють в СДГ, виступають на 
конференціях з повідомленнями, проводять відкриті уроки тощо.  

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

узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду. Досвід 30 педагогів та навчальних 
закладів вивчено, відвідано до 500 уроків, біля 100 виховних заходів. Видано каталог кращого досвіду 
педагогів Полтавщини. 

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

 З огляду на те, що основною метою навчально-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. Проведено 25 тематичних інструктивно-методичних нарад. 

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

3.2. Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари тощо  
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1.  ВГД 
(Коваленко О.П.) 

ОНПК  «Державний 
стандарт літературної та 
мовної освіти: перші 
результати впровадження» 

16 лютого 80 0 

Новини 
ПОІППО, 
№32(78) лютий, 
2007 р. 

2.  КПМ (Новак О.О.) ОНПК «Формування 
здорового способу життя 
за методом «Рівний - 

23 березня 70 0 
Збірник  
методичних 
матеріалів 
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рівному». Психолого-
педагогічний  аспект» 

«Забезпечення 
формування 
здорового 
способу життя 
учнівської 
молоді за 
методом 
«рівний-
рівному». Псх. 
пед. аспект: 
Матеріали 
ОНПК // А-у 
О.О.Новак. – П., 
2007. 

3.  ЦПІ 
(Сиротенко Г.О.) 
 
 

ОНПК «Інноваційні ідеї та 
технології навчання як 
основа створення «Школи 
майбутнього» 

20 квітня 
 48 0 

Наказ УОН № 
319 від 14.05.07  
Публікації  
 

4.  НМЦІЗО 
(Ільченко В.Р.) 
 

ВНПК  «Теоретичні та 
методичні основи 
формування змісту 
освітніх галузей» 

24 квітня 71 16 

Рекомендації 
Наказ УОН № _ 
від___ 

5.  КФіЕО 
(Клепко С.Ф.) 

РНПК «Український 
шкільний підручник: 
перспективи діалогу 
громадськості і влади» 

18-19 
вересня 60 3 

Рекомендації 

6.  ВМВ  
(Гелеверя Р.О.) 

МНПК «Текст як об’єкт 
лінгвістичного 
дослідження і засіб 
навчання мови» 

18-20 
вересня 60 30 

Матеріали 
конференції 
(збірники 2 т.) 

7.  ВГД, КМЗО 
(Міщено І.О., Пашко 
Л.Ф.) 

ВНК «Полтавщина: 
історичні шляхи та 
перспективи розвитку» 

19 
вересня 110 3 

Збірка матеріалів 

8.  КМО 
(Охріменко І.В.) 
 

ВНПК 
«Менеджмент і 
дидактичний процес у 
післядипломній освітіт» 11-12 

жовтня 104 18 

Наказ УОН про 
підсумки, 
публікація 
матеріалів у 
журналі «Імідж 
сучасного 
педагога», №7-8, 
2007. 

9.  КПМ  
(Матвієнко П.І.) 

ВНПК «Сучасна школа  і 
розвиток лідерства  в 
освіті» 

22-23 
жовтня 70 30 

Журнал «Імідж 
сучасного 
педагога», №7-8, 
2007. 

10.  КМЗО 
Пашко Л.Ф., Єрмак 
О.П. 

ОНПК 
„Полтавщина: історичні 
шляхи та перспективи 
розвитку”. 

19 вересня 
2007 року 

200  Матеріали 
конференції 

11.  КМЗО 
Спільно з ПДПУ 
Гелеверя Р.О. 

МНПК 
 „Текст як об’єкт 
лінгвістичного 
дослідження і засіб 
навчання мови”. 

18-20 
вересня 2007 
рік 

60 30 Матеріали 
конференції 
(збірники 2 т.) 

12.  КМЗО 
Пашко Л.Ф., Єрмак 
О.П. 

ВНПК 
 „Кирило-Мефодіївське 
товариство: історичний 
аспект діяльності, зв’язок 
із сучасністю” 

28 березня 
2007 рік 

60 0 Збірник 
матеріалів 
конренції 
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1.  ВДПСО 
(Крилевець М.П.) 

ОС «Сучасний урок у 
початковій школі» 26-27 

квітень 35 – 

Методичні 
рекомендації 
учасникам 
семінару 

2.  ВДПСО 
(Тимошенко Н.П.) 

ОС «Особливості 
корекційної роботи при 
дизартрії» 25 квітня 18 – 

Методичні 
рекомендації 
учасникам 
семінару 

3.  ВДПСО 
(Крилевець М.П.) 

ОС «Сучасний урок у 
початковій школі» 25-26 

квітень 35 – 

Методичні 
рекомендації 
учасникам 
семінару 

4.  ВДПСО 
(Тимошенко Н.П.) 

ОС «Особливості 
корекційної роботи при 
дизартрії» 25 квітня 18 – 

Методичні 
рекомендації 
учасникам 
семінару 

5.  ЦПП 
(Лук’яненко Н.О.) 

ОНПС 
«Науково-теоретичні 
засади у роботі 
співробітників 
психологічної служби з 
дітьми, що потребують 
особливої уваги» 

21 лютого 50 – 

Публікація, 
методичні 
рекомендації 
 

6.  ЦПП 
(Сухенко Я.В.) 

ОНПС 
«Соціально-
психологічні технології 
роботи з дітьми, які 
потребують ососбливої 
уваги» 

25 жовтня 
2007 80 – 

Методичні 
рекомендації, 
публікація  

7.  ЦПП 
(Муліка К.М.) 

ОІМН 
«Діяльність 
психологічної служби з 
питань допрофільної 
підготовки в основній 
школі» 

12-13 
вересня 

2007 
54 – 

Наказ УОН від 
10.08.2007 № 518  
Методичні 
рекомендації 

8.  

КМО 
(Охріменко І.В.) 

ПДС «Управління 
інноваційною 
діяльністю в сучасній 
школі» 

Квітень-
травень 100 –  

9.  КМО 
(Охріменко І.В.) 
 

ПДС «Школа 
майбутнього: нові 
підходи до організації 
роботи навчального 
закладу» 

Лютий-
березень, 

 
Квітень-
травень 

100 – 

 

10.  КМО 
(Охріменко І.В.) 
 

ОС «Інноваційні 
підходи на уроках 
мистецького циклу в 
сучасній художній 
школі»  

Квітень 30 – 

 

11.  КМО МС «Організація  40 –  
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(Охріменко І.В.) 
 

дослідницької роботи 
на шкільній навчально 
дослідній ділянці»  

12.  ВМВ  
(Гелеверя Р.О.) 

ОС «Співпраця 
шкільного бібліотекаря 
та класного керівника 
по формуванню 
читацької компетенції 
учнів» 

24 квітня 42 – 

Збірник 
матеріалів 

13.  ВМВ  
(Халецька Л.Л.) 

ОС «Методичне та 
кадрове забезпечення 
впровадження в 
загальноосвітні заклади 
області курсу 
«Художня культура» 

23 
жовтня 30 – 

Збірник 
матеріалів 

14.  ВМВ 
(Сліпак В.О.) 

ОС «Проблеми, 
завдання та форми 
реалізації 
образотворчої 
діяльності» 

21 
листопад 30 – 

Збірник 
матеріалів 

15.  ВМВ 
(Кирієнко М.І.) 

ОС «Оптимізація 
навчально-виховного 
процесу при 
впровадженні нової 
програми фізичної 
культури 12-річного 
терміну навчання» 

20 
вересня 30 – 

Збірник  
матеріалів 

16.  ВМВ 
(Кирієнко М.І.) 

ОС «Шляхи 
підвищення 
ефективності 
викладання предмета 
«Захист Вітчизни» та 
військово-
патріотичного 
виховання учнівської 
молоді в сучасних 
умовах» 

4-5 
Грудня 30 – 

Збірник  
матеріалів 

17.  ВМВ 
(НастенкоН.В., 
Каліберда Г.А.)  

ОС «Формування 
культури поведінки 
учнівської молоді в 
ході реалізації 
регіональних програм 
виховання» 

21-22 
березня 40 – 

Збірник 
матеріалів 

18.  ВМВ 
(Чемшит В.Г.) 

ОС «Формування 
конкурентноспроможно
ї особистості на уроках 
предметів освітньої 
галузі «Технологія» 

18 
жовтня 35 – 

Збірник 
матеріалів 

19.  ВПМД  
(Буйдіна О.О.) 
 
 

ОС «Диференціація 
змісту хімічної освіти 
як засіб розвитку 
самоосвітніх 
компетентностей 
школярів» 

4 травня 54 – 

Публікація 
матеріалів 

20.  ВПМД 
(Сучкова В.М.) 

ОС «Ефективність 
застосування сучасних 
технологій у 
навчально-виховному 
процесі при вивчення 
курсу фізики та 
астрономії» 

19 жовтня 32 – 

Публікація 
матеріалів 

21.  ВПМД ОС «Розвиток 18 квітня – 57 1 Публікація 
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(Романець Л.А.) професійних 
компетенцій учителя 
географії – один із 
головних факторів 
формування його 
педагогічного успіху» 

19 квітня матеріалів 
 

22.  ВПМН  
(Гарус І.Б.) 

ОС «Метод 
вимірювання 
(тестування) і 
оцінювання кількісних 
та якісних показників 
навчальних досягнень 
учнів з математики» 

13-14 
вересня 50 – 

Публікація 
матеріалів 
 

23.  ВПМН  
(Козак І.О.) 

ОС «Формування 
мотивації здорового 
способу життя та 
профілактика 
ВІЛ/СНІДУ на уроках 
біології та основ 
здоров’я» 

24 травня  – 

Публікація 
матеріалів 
 

24.  ВПМН 
(Кирилюк М.В.) 

ОС «Робота з 
обдарованими учнями в 
контексті підготовки до 
олімпіад з 
інформатики»  

21-22 
листопада 50 2 

Публікація 
матеріалів 
 

25.  ВПМД 
(Кирилюк М.В.) 

ОНС «Основи 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій» в рамках 
програми Microsoft 
«Партнерство в 
навчанні» для 
завідуючих район-ними 
(міськими) 
методичними 
кабінетами 

2-7 липня 25 – 

Публікація 
матеріалів 
 

26.  КПМ  
(Матвієнко П.І.) 

ЗС «Комплексна  
оцінка ефективності  
дидактичного  
процесу» 

Лютий 
Травень 24 0 

Збірник  
методичних 
матеріалів 

27.  ВГД 
(Цехановська В.О.) 

ОС, СЗОШ «Навчання 
англійської мови в 
умовах комп’ютерного 
класу» 

19 квітня 11 – 

Рекомендації, 
збірка  матеріалів 

28.  ВГД 
(Чирка В.В.) 

ОСП 
«Міжкурсові та 
міжпредметні зв’язки у 
процесі викладання 
предметів духовно-
морального 
спрямування» 

20-21 
березня 35 – 

Новини 
ПОІППО, збірка 
матеріалів 

29.  ВГД 
(Чирка В.В.) 

ОС «Використання 
мультимедійних, 
комп’ютерних, 
проектних, 
інтерактивних 
технологій для 
розвитку критичного 
мислення на уроках 
зарубіжної літератури» 

14-15 
листопад

а 
40 2 

Збірка матеріалів 

30.  ВГД 
(Міщенко І.О.) 

Круглий стіл 
«Національна єдність і 21 січня 35 – Новини ПОІППО 
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розвиток України як 
суверенної держави» 

31.  ЦПІ 
(Гладка Т.І) 

Тренінг  «Критичне 
мислення – модель 
навчання та виховання 
громадян суспільства 
майбутнього»  

9-10 лютого 25 – 

Публікація в 
журналі «Вісник 
програм 
шкільних 
обмінів», № 31, 
2007 

32.  ЦПІ 
(Гладка Т.І) 

Тренінг «Підготовка 
директорів шкіл до 
управління змінами в 
діяльності навчального 
закладу  

15-16 
березня 

м.Кременчу
к 

25 – 

Публікація в 
журналі «Вісник 
програм 
шкільних 
обмінів», № 31, 
2007 

33.  ЦПІ 
(Гладка Т.І) 

Майстер-клас 
В.Громового 
«Лідерські якості 
керівника»  

15-16 
червня 
м.Лубни 

45 осіб  
– 

Публікація в 
журналі «Вісник 
програм 
шкільних 
обмінів», № 31, 
2007 

34.  ЦПІІ 
(Гладка Т.І) 

Тренінг «Сучасний 
шкільний підручник: 
яким він має бути?» 
 

25 травня  
м.Лубни 

 

12 осіб 
 – 

звіт (робочі 
матеріали 
регіональної 
конференції 

35.  ЦПІ 
(Гладка Т.І) 

ОС 
«Інноваційні процеси у 
навчальному закладі: 
теорія і практика» 

15-16 
листопада 

 
50 осіб – 

Рекомендації 
підсумковий 
наказ 

36.   ЦПІ 
(Гладка Т.І) 

МП  «Громадські 
платформи освітніх 
реформ в Україні»  

18-19 
вересня 

 
60 осіб 2 

Звіт, пропозиції, 
рекомендації 

37.   ЦПІ 
(Гладка Т.І.) 

ВП «Рівний доступ до 
якісної освіти»  

18 червня 
14 вересня 

 
– – 

Складання тестів, 
індивідуальний 
творчий проект 

38.  ЦПІ 
(Іщенко Л.М.) 
 
 

ОС «Основи 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій» 

2-3 липня – – 

 

39.  КМЗО 
Пашко Л.Ф., 
Чемшит В.Г. 

ОСП для методистів 
районних (міських) 
метод кабінетів та 
керівників 
методоб’єднань 
трудового навчання та 
креслення 
„Формування 
конкурентноспроможно
ї особистості на уроках 
предметів освітньої 
галузі „Технологія” 

18-19 
жовтня 
2007 рік 

55 0 Збірка 
методичних 
рекомендацій 

40.  КМЗО 
Пашко Л.Ф., 
Малаканова Л.В. 

НМС керівників і 
вчителів освітніх 
закладів Полтавської 
області „ Профільна 
освіта: шляхи 
впровадження та 
перспективи 

20 березня 
2007 рік 

45 0 Методичні 
рекомендації 
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3.3. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області (Королех О.К.) 
Сьомий рік поспіль методисти інституту здійснюють моніторинг якості освіти. Цього 

року ця діяльність відбувалася за таким графіком: 
№ 
п/п 

Предмет Район (місто) Відповідальний 

1. Математика м.Комсомольськ, Миргородський Гарус І.Б. 
2. Фізика В.Багачанський, Шишацький  Стрюк Л.О. 
3. Географія Ліцей на базі КМЦ Романець Л.А. 
4. Хімія Гадяцький, Зіньківський Буйдіна О.О. 
5. Біологія Котелевський, Карлівський Козак І.О. 
6. Українська мова Лубенський, Кременчуцький Коваленко О.П. 
7. Іноземна мова Пирятинський, Н.Санжарський Цехановська В.О. 
8. Історія та право Машівський, Ковалівський ліцей Міщенко І.О. 
9. Етика 

Зарубіжна література 
Глобинський, м.Полтава, 
м.Кременчук 

Чирка В.В. 

10. Музика Лохвицький, м.Лубни Халецька Л.Л. 
11. Образотворче 

мистецтво 
Оржицький, Семенівський Сліпак В.О. 

12. Фізичне виховання Решетилівський, Полтавський Гресь С.І. 
13. Захист Вітчизни Решетилівський, Полтавський Гресь С.І. 
14. Трудове навчання 

Креслення 
Хорольський, Семенівський Чемшит В.Г. 

15. Виховна робота Чорнухинський, Гребінківський Настенко Н.В. 
16. Початкові класи Козельщанський, Кобеляцький Крилевець М.П. 
17. Дошкільне виховання Гадяцький, Оржицький Сімон О.П. 
18. Російська мова 

Шкільні бібліотеки 
Чутівський, Котелевський Гелеверя Р.О. 

19. Інформатика м.Лубни, м.Миргород Кирилюк М.В. 
20. Післядипломна 

педагогічна освіта 
Оржицький, Пирятинський Зайченко Л.О. 

За результатами довідки були направлені до районних (міських) відділи освіти, управління 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, центр моніторингу ПОІППО. Центр зовнішнього 
оцінювання та моніториг якості освіти аналізує результативність учнів під час проведення олімпіад, 
конкурсів тощо, ще дає змогу своєчасно здійснювати корекцію методичних заходів. 

3.4. Зовнішнє оцінювання випускників ЗНЗ (Кравченко Т.О.) 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2006 року №701 «Про 

організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 році зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти» у Полтавській області організовано та проведено зовнішнє незалежне оцінювання 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати 
до вищих навчальних закладів. 

У 2007 році продовжувався експеримент по запровадженню зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО). 

Квота учасників Полтавської області становила 2300 учнів. Виявили бажання взяти участь у 
зовнішньому незалежному оцінюванні у 2007 році 2409 випускників. Фактично ж пройшли 
тестування 2400 учнів, що склало 99,8 %. Учасниками тестування були випускники 
загальноосвітніх навчальних закладів міст Кременчука та Комсомольська, Диканського, 
Великобагачанського, Кобеляцького, Машівського та Решетилівського районів.  

Зовнішнє незалежне оцінювання знань проводилось у формі тестування з української мови, 
математики та історії (історія України та всесвітньої історії). 



 41

Тестування з української мови відбулося 21 квітня (2395 учасників), з математики (1063 
учасники) та історії (1325 учасників) – 28 квітня 2007 р.  

З метою якісної організації та проведення ЗНО у Полтавській області працювала робоча 
група. До її складу входили представники управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації, ПОІППО ім. М.В.Остроградського, районних відділів та міських управлінь 
освіти. Робота проходила у тісній співпраці з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання 
якості освіти.  

У 2007 році в області працювало 9 пунктів тестування. Відповідальними за пункти 
тестування призначалися директори ЗНЗ, на базі яких організовувався пункт, або заступники. На 
роль старших інструкторів та інструкторів зарошувалися вчителі початкових класів. Майстри 
виробничого навчання професійно-технічної освіти. 

Для відповідальних за пункти тестування, старших інструкторів та інструкторів організовані 
навчання, семінари-тренінги, на яких відпрацьовувалась технологія проведення процедури. Всі 
учасники навчання пройшли перевірку знань, умінь і навичок роботи вповноваженими 
працівниками Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.  За результатами 
тестування вищеназвані категорії працівників отримали сертифікати – документ, який надавав 
право працювати у дні проведення ЗНО на пунктах тестування. 

Першого червня 2007 року всі учасники тестування в індивідуальних конвертах отримали 
сертифікати з результатами. 

Випускники 2007 року – учасники ЗНО мали змогу за власним бажанням зарахувати 
результати зовнішнього незалежного оцінювання і як державну підсумкову атестацію,  і як 
результат іспиту з конкретного предмету до вищого навчального закладу. 

 

3.5. Моніторинг за програмою ТIMSS (Кравченко Т.О.) 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies - тенденції у міжнародній 

математичній та природничій освіті) найбільш масштабний проект у галузі освіти, спрямований на 
вивчення досвіду країн світу з метою вдосконалення національних систем навчання математики та 
природничих дисциплін. 

У 2007 році у таких дослідження взяла участь і Україна. Організаторами TIMSS в Україні 
виступили: 

•   Міністерство освіти і науки України 
•   Академія педагогічних наук України   
•   Центр тестових технологій 
•   Фінансова підтримка  Міжнародного Фонду Відродження  

Головні завдання дослідження передбачали: 
• Оцінити якість математичної та природничої освіти учнів 4-х та 8-х класів 
•  Виявити динаміку  результатів  
• Виявити фактори, що дозволяють пояснити відмінність у результатах.  

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 10.04.06 №294 «Про 
проведення міжнародних моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти 
(ТІМSS) та моніторингового дослідження якості математичної освіти  учнів 4-х класів початкової 
школи», наказу управління освіти і науки від 18.04.07 №270 з даного питання 18 травня серед учнів 
4 – 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області проведено міжнародне 
моніторингове дослідження якості природничо-математичної освіти.  

До роботи залучалися учні таких навчальних закладів: 
Пронозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Глобинського р-ну, ЗОШ №34 м. Полтави, Комсомольський НВК ім. 
Бугаєвської №5, ЗОШ №17 м. Кременчука «Вибір», Деревківська ЗОШ І-ІІІ ст. Котелевського р-ну, 
Новооріхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенського р-ну. 

Всього у дослідженні взяли участь 330 учнів. Серед них учні 4-го класу  - 174 особи, 8-го 
класу – 156 осіб. 

Процедура дослідження, запропонована організаторами, повністю витримана. 
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3.6. Моніторинг математичної освіти початкової школи (Кравченко Т.О.) 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 13.10.2006 № 701 «Про 

організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 році зовнішнього  незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти», від 26.12.2006 №885 «Про проведення моніторингового дослідження якості 
математичної освіти у початковій школі», від 10.04.06 №294 «Про проведення міжнародних 
моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти (ТІМSS) та 
моніторингового дослідження якості математичної освіти  учнів 4-х класів початкової школи», 
наказу управління освіти і науки від 18.04.07 №270 з даного питання 16-18 травня в усіх 4 
класах загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області було проведено моніторингове 
дослідження якості математичної освіти учнів 4-х класів. 
 Дане дослідження мало завдання визначити якість математичної освіти та основні 
чинники, які впливають на якість математичної освіти випускників початкової школи. 

Для дослідження виокремлювалися: репрезентативна вибірна (13 шкіл), місцева (6 шкіл) 
та масове дослідження у решті навчальних закладів області. 

Змістом  роботи передбачалося виконання учнями тестових завдань, аналіз якісного 
складу педагогів 4 класів, аналіз навчально-методичного забезпечення. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського здійснив ряд заходів щодо організації проведення моніторингу. 
Проведено дві інструктивно-методичні наради з методистами РМК, ММК, які ведуть питання 
початкової освіти та інструкторами щодо порядку проведення моніторингу. Всі відділи освіти 
були забезпечені інструктивно-методичними матеріалами з моніторингу: відповідними 
наказами, методичними рекомендаціями, інструкціями, формами звітів, критеріями оцінювання. 
Належна підготовча робота проведена і в загальноосвітніх закладах: педагогічні й учнівські 
колективи, батьківська громадськість на нарадах та зборах були проінформовані про мету 
тестування і порядок його проведення. В усіх 4-х класах були проведені тренувальні заняття. 

Аналіз та узагальнення результатів учнівських робіт за масовою вибіркою показав, що 
участь у дослідженні взяли 13163 учні із 13977 , тобто 94,2% ( без шкіл-інтернатів). 

Аналіз виконаних завдань дозволяє стверджувати про належний рівень знань учнів із 
запропонованих тем. Успішне засвоєння властивостей ряду натуральних чисел та їх порівняння 
говорять про те, що 90,5% учнів оволоділи вміннями записувати числа у вигляді суми розрядних 
доданків, а 76,2% вміють порівнювати натуральні числа за допомогою знаків. 

Хороший результат показали учні при виконанні завдань змістової лінії „Арифметичні дії 
з натуральними числами”. 78% учнів безпомилково знаходять частину від числа, 81,9% учнів 
визначають середнє арифметичне чисел. 

71,3% дітей володіють вмінням виконувати дії з багатоцифровими числами та визначати 
розряди багатоцифрового числа, що є свідченням сформованості усвідомлених практичних 
обчислювальних умінь і навичок, що сприяють здійсненню перспективної підготовки до 
вивчення математики у 5 класі. 

 72,2% учнів вміють правильно вимірювати довжину відрізка; 
 80,8% знаходять частку від ділення багатоцифрового числа на одноцифрове; 
 80,2% дітей вміють оперувати одиницями вимірювання часу; 
90,7% учнів правильно встановили порядок виконання дій; 
86,9% вміють безпомилково розв’язувати рівняння; 
78,7% учнів володіють вмінням знаходити ціле число  за його частиною. 
Друга частина моніторингових завдань складалася із тестів відкритого і закритого типу. 

Досить хороший результат (84,2%) показали учні на знання компонентів дії ділення. Проте лише 
72,2% учнів зуміли правильно розв’язати задачу на зведення до 1. 

Лише 54,9% учнів зуміли розв’язати задачу на зустрічний рух. Учні засвоїли поняття 
пропорційної залежності між величинами, вміють знаходити невідомі компоненти відстань, 
швидкість, час, але при виконанні завдань різницевого порівняння не доводять розв’язок задачі 
до кінця і не мають правильної відповіді. 
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Аналізуючи результати виконання 18 завдання, при порівняно невисоких показниках 
достатнього рівня правильних відповідей (53,9%), слід відмітити, що учні, в основному, набули 
уміння обчислювати площу прямокутника, володіють поняттями „довжина”, ”ширина”, але 
багато помилок діти допустили при записі одиниць вимірювання площі, а також дали не повну 
відповідь на запитання задачі, що говорить про їх неуважність і не зосередженість на завданні. 

Третя частина роботи містила завдання з логічним навантаженням та на уважність учнів. 
Аналіз виконання 19 завдання показав, що 61,5% учнів розв’язали складену задачу, подану у 
непрямій формі. 80,3% учнів мають уявлення про визначення певної величини за даними 
діаграми, і лише 45,5% дітей зуміли розв’язати задачу із ситуацією, близькою життєвому 
досвіду дітей. 

3.7. Моніторинг забезпечення підручниками (Атаходжаєва Н.В.) 
Стан забезпечення підручниками та посібниками навчання все ще не задовольняє 

потреби як загальноосвітніх, так і спеціальних та допоміжних навчальних закладів. Особливу 
тривогу викликає стан забезпечення спеціальних шкіл-інтернатів – глухих, слабочуючих та 
дітей зі зниженим зором. В Бланках замовлення від Міністерства освіти і науки пропонується 
далеко не повний перелік спеціальної навчальної літератури, а із замовленого не все видається 
та надходить до навчальних закладів області. Так школа слабозорих дітей забезпечена 
спеціальними підручниками на 3 %, решта використовуваних підручників – підручники 
загальноосвітньої школи, що відповідають програмам навчання та не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам. Не вистачає великої кількості підручників для глухих та слабочуючих учнів 
– в школах-інтернатах даного типу використовується значна кількість підручників, виданих з 
1993 по 1998 рр. Допоміжні школи забезпеченні підручниками в середньому менше ніж на 40% і 
основна частина з них видана до 2003 року. 

Учні 1-11 класів забезпечені підручниками п'ятирічного циклу видань (2003-2007 р.в.) 
на 61 %. Разом з використанням збережених, списаних та переданих до навчальних кабінетів 
видань 1998-2002 р.в. (при умові, що вони відповідають програмам навчання), забезпечення 
складає 90,5 %. Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 98,5 % ( з них новими виданнями 73 %). Не вистачає «Довкілля» автора 
Ільченко В.Р. для 2 класу – підручники не видавалися за рахунок державного бюджету. 

5-9 кл. – 89 % ( з них новими виданнями 68 %). Не вистачає підручників та хрестоматій 
з української та зарубіжної літератури для 8-9 класів, англійської мови – підручники давно не 
перевидавалися або надходили в недостатній кількості. Російська мова для шкіл з українською 
мовою навчання не надходила для 8-11 класів з 1991 року. 

10-11 кл. – 91,4 % ( з них новими виданнями 42,3 %). Не вистачає «Української мови» 
авт. Біляєва для 10-11 кл., «Всесвітньої історія» авт. Полянського для 10 кл., «Соціально-
економічної географії світу» для 10 кл., «Основ інформатики» авт. Зарецької для 10, 11 кл., 
підручників з предмету «Людина та суспільство». Зношеними (виданими до 2003 року) та не 
цілком відповідними програмам навчання є частина підручників з української та зарубіжної 
літератури. 

5-6 класи за програмою 12-тирічної школи забезпечені на 100 %. 
7 класи станом на 05.11.07. забезпечені на 62,5 % (з 61 найменування, зазначених у 

Плані завозу до Полтавської області, надійшло 44 – ще недоотримано 109522 примірника). 
  У перспективі, після надходження  усієї запланованої навчальної літератури для 1 та 7 

класів, відсоток забезпечення 1-11 класів збільшиться до 94,22 % (при умові, що надійдуть всі 
основні програмні підручники для 1 та 7 класів). 

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

2000-2001 н. р. – 44,36 %; 
2001-2002 н. р. – 57,71 %; 
2002-2003 н. р. – 84,76 %; 
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2003-2004 н. р. – 83,37 %; 
2004-2005 н. р. – 88 %; 
2005-2006 н. р. – 89 %; 
2006-2007 н. р. – 93,77 %; 
2007-2008 н. р. станом на 01.11.07 – 90,5 %. 

 

3.8. Атестація та ліцензування навчальних закладів (Куляєва О.О.) 
        Протягом поточного року відділом ліцензування та атестації навчальних закладів 
проведено таку роботу: 
       Підготовлено комп’ютерний варіант   методичних рекомендацій „Методичне забезпечення 
підготовки навчальних закладів до ліцензування діяльності, пов’язаної з наданням загальної 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти”,   30 с. 
        Надруковано у бібліотеці «Шкільного світу» посібник «Методичне забезпечення державної 
атестації ЗНЗ»,  127 с. 
         За завданням МОН України здійснено перевірку виконання ліцензійних умов професійної 
освітньої діяльності навчальними закладами  Полтавської області приватної та державної форми 
власності:  

 приватне підприємство фірма «Профінвест», 
 ТОВ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «Інформаційні технології»,   
 ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 
 ЗАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»  
 ВАТ «Полтаваобленерго»,   
 ТОВ «Навчально-виробничий центр «Перспектива-Плюс», 
 Науково-виробниче об’єднання «Баланс + Клуб»,  
 ВАТ   «Кременчуцький колісний завод», 
 професійно-технічні училища № 6,  № 26,  № 31,  № 55. 
 ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»,  
 приватна автошкола «Водій».  

         Проведено атестацію з напрямку загальної середньої освіти (старша школа) ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Кременчуцького коледжу м. Кременчука Кременчуцького державного 
політехнічного університету ім.. М.В. Остроградського.   
         Підготовлено 5 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів. 
         Взято участь у підготовці матеріалів та проведенні  5-ти засідань експертної комісії  
Державної акредитаційної комісії з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних 
закладів. 
        Продовжує працювати СДГ з теми: Запровадження методик самооцінювання діяльності 
навчального закладу. Готуються методичні рекомендації з даної теми. 
         Проведено:  

– консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість біля 130). 
– консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість  295). 

 

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

Навчально-ком'ютерні комплекси (Дмитренко І.І.) 
У загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 6465 сучасних персональних 

комп’ютерів, у тому числі у міських школах - 2835, у сільських 3630; що становить 42,56 
відсотка від потреби. Обладнано 549 навчальних комп’ютерних комплексів. 
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Середній показник навантаження на один персональний комп’ютер становить 23 учні 1-
11 класів. На початок дії Програми у школах було лише 2732 ПК. Середнє навантаження 
становило 36 учнів 7-11 класів на 1 ПК .  

Послугами мережі Інтернет користується 261 загальноосвітня школа. 
Створена мережа інформаційного забезпечення між управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації та відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів.  

Здійснюються заходи щодо підвищення ефективності використання інформаційних, 
зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання.  

У школах використовуються у навчально-виховному процесі 33 мультимедійних 
проекторів та 17 інтерактивних дошок, придбаних за кошти місцевих бюджетів, а також 44 
назви комп’ютерних програм навчального призначення, які надійшли безкоштовно від 
Міністерства освіти і науки України. 

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 таку кількість годин: на 3-тижневих курсах 10 год. (4 год. у 
модулі “Філософія освіти та інформаційні технології”, 6 год. – у рамках фахового модуля) та 2-
тижневих курсах 4 год. за рахунок фахового модуля. 

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». Навчання у режимі тренінгу пройшли 6007 учителів базових 
дисциплін області.  

Починаючи з грудня 2006 року, освітяни області беруть активну участь у програмі 
Microsoft «Партнерство в навчанні». Станом на 1 жовтня 2007 року підготовлено 690 вчителів – 
тренерів районного та шкільного рівня, методистів інституту післядипломної педагогічної 
освіти, вчителів базових дисциплін на базі шкіл та на курсах підвищення кваліфікації.  

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. 

У 2008 році необхідно продовжити: 
Оснащення навчально-комп’ютерними комплексами загальноосвітніх навчальних 

закладів. 
Створення і модернізацію локальних мереж у навчальних закладах. 
Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет. 
Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх 

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

програмами. 
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Кабінети (Васильєв В.Д.) 
Комплексна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і 
технологічних дисциплін, від 13.07.04. № 905, передбачає оснащення навчальних закладів 
сучасними навчальними приладами. З цією метою розробляються відповідні стандарти і 
нормативна база, що сприятимуть забезпеченню рівного доступу громадян до якісної освіти, 
реалізації пілотних проектів випробування комплектів обладнання в навчальних закладах. 

На першому етапі виконання Програми (2005-2006 рр.) до шкіл області було 
поставлено: 

- 1 кабінет фізики на суму 300000 грн. (ЗОШ № 5 м. Полтави); 
- 1 кабінет математики на суму 37300 грн. (гімназія № 9 м. Полтави); 
- 2 кабінети хімії на загальну суму 314886,56 грн. (Шишацька обласна гімназія-інтернат 

для обдарованих дітей Полтавської обласної ради та обласний ліцей для обдарованих дітей 
сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка 
Полтавської обласної ради); 

- 2 кабінети біології на загальну суму 314748,60 грн. (Ковалівський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей сільської місцевості Полтавської обласної ради та  Полтавська 
загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради). 

Всього обладнання поступило на суму 966937,16 грн. 
Усі поставлені кабінети пройшли обстеження і допущені до використання. 
Другий етап виконання Програми (2007-2011 рр.) передбачає здійснення підготовки і 

підвищення кваліфікації педпрацівників, серійне виробництво технічних засобів навчання(ТЗН), 
подальше оснащення навчальних закладів ТЗН, забезпечення випуску комп'ютерних навчальних 
програм та інше. 

На цьому етапі продовжується постачання навчальних кабінетів до шкіл області. Так, 2 
навчальні заклади м. Полтави включені до Списку шкіл, які отримають навчальні кабінети за 
Програмою «Рівний доступ до якісної освіти», що фінансується Світовим банком. Це НВК № 16 
– кабінет хімії та ЗОШ № 38 – кабінет біології.  

Також протягом 2007\2008 навчального року проводиться апробація сучасних 
технічних засобів навчання, поставлених  за пілотним проектом .     

На виконання Комплексної програми у  2007р. за рахунок субвенції державного 
бюджету місцевим бюджетам В.Багачанський, Гадяцький, Глобинський і Гребінківський райони 
отримали по 157500 грн. для придбання  кабінетів біології. У результаті проведених тендерних  
процедур початкова вартість кабінетного обладнання знизилася до 156703,44 грн. по всіх 4 
районах.  

 
Автобуси (Деменко О.О.) 
Відповідно до Програми «Шкільний автобус», затвердженої Постановою Кабміну від 

16 січня 2003 року № 31, організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 
навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття 
загальної середньої освіти.  
              У Полтавській області на сьогоднішній день нараховується 93 шкільних автобуси. Із них 
6 транспортних засобів були отримані у 2007 році: так Глобинський район за рахунок коштів 
місцевого бюджету придбав 2 шкільних автобуси, Лохвицький і Полтавський – по одному. 
Також на баланс Миргородського районного відділу освіти було передано 2 автобуси із 
В.Сорочинського інтернату. 

За рахунок коштів Держбюджету Полтавській області у 2007 році передбачалося 
виділити для придбання шкільних автобусів 3 692 700 грн. Орієнтовна вартість одного автобуса 
до 25 місць становить 190 тис грн., понад 25 місць – 220 тис. грн. Але станом на листопад місяць 
кошти до області не надійшли. 
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Корекційне обладнання (Волошко О.В.) 
У 2006 році корекційне обладнання за рахунок субвенції державного бюджету на 

загальну суму 2 232 303,36 грн. отримали 7 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
Полтавської області: 

- Полтавська спеціалізована ЗОШ-інтернат для глухих дітей  -  386 073,06 грн.; 
- Миргородська спеціальна ЗОШ-інтернат для дітей зі зниженим слухом – 468 094, 32 

грн.; 
- Розбишівська спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово відсталих дітей – 301 357, 68 

грн.; 
- Микільська спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово відсталих дітей – 301 357, 68 грн.; 
- Андріївська спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово відсталих дітей – 301 357, 68 грн.; 
- Кобеляцька спеціальна ЗОШ-інтернат для дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування – 301 357, 68 грн.; 
- Градизька спеціальна ЗОШ-інтернат інтенсивної педагогічної корекції для дітей-сиріт 

та позбавлених батьківського піклування – 171 728,76 грн. 
На сьогоднішній день корекційне обладнання в повному обсязі надійшло до усіх шкіл-

інтернатів, встановлено та використовується за призначенням. 
У 2007-2008 н. р. планується проведення апробації корекційного обладнання. 

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. 

У 2008 році необхідно продовжити: 
Оснащення навчально-комп’ютерними комплексами загальноосвітніх навчальних 

закладів. 
Створення і модернізацію локальних мереж у навчальних закладах. 
Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет. 
Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх 

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

програмами. 

 

3.10. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2007» (Павлова Н.К.) 
У 2007 р. у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007»  взяли 

участь учителі таких номінацій: Українська мова, математика, право, образотворче мистецтво та 
трудове навчання.   

У  школах області в рамках Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»  традиційно 
проводиться  конкурс на кращого вчителя року.      

І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007» пройшов в усіх 30 містах і 
районах області в грудні 2006 р.- в січні ц.р. У конкурсі взяли участь біля  600 педагогів, тобто  
біля 10 %  від  кількості вчителів загальноосвітніх закладів області з 5-ти визначених номінацій.  

До оргкомітету  надійшло  85 заяв педагогів з 29 районів та міст області.    
З 5 по 8  лютого ц.р. проходив відбірковий етап обласного туру. 
В результаті вивчення документації,  співбесіди з учасниками відбіркового етапу 

конкурсу про заявлений досвід роботи та письмового тестування з методики та фаху журі 
відібрали по 5 кращих претендентів з кожної номінації для участі в очному етапі обласного туру 
конкурсу. Учасники відбіркового конкурсу, розповідаючи про власний досвід, використовували 
мульті-медіа засоби. 
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За участь у відбірковому етапі  учасники  одержали дипломи та в подарунок компакт-
диски із записом методичних матеріалів з предмета. 

19-22 лютого відбувся  очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  
„Учитель року-2007”. 

Учасники очного етапу конкурсу  брали участь у чотирьох конкурсах: майстер-клас: «Я 
роблю це так», практична робота, урок, самоаналіз проведеного уроку.  

Учасниками очного етапу були  представники 12 міст і районів області (40 % від 
загальної кількості). Усі учасники конкурсу досвідчені вчителі, мають більше 10 років 
педагогічного стажу. 16 із 25 учасників (64 %) мають вищу категорію, половина з них має 
звання «учитель-методист» та «старший учитель». 16 учителів (64 %) працює в школах нового 
типу. 

Семеро вчителів із 25 вже не вперше беруть участь в обласному турі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року». 

5 шкіл міста  Полтави приймали конкурсантів по номінаціях.  Конкурси в школах 
проводилися в умовах карантину: замість учнів конкурсанти працювали з колегами та 
студентами ПДПУ.   

22 лютого ц.р. у приміщенні малого залу ОЦЕВУМу відбулося урочисте закриття 
обласного туру  Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2007”,           

Нагороджені преміями та дипломами 20 лауреатів конкурсу, 5 переможців нагороджені 
преміями, грамотами управління освіти і науки та пам’ятними стрічками. 

В урочистостях взяли участь біля 200 осіб, представники управління освіти і науки, 
обкому профспілки працівників освіти і науки, Заслужені вчителі області, колективи художньої 
самодіяльності, професійний ансамбль «Чураївна» та його солістка, Заслужена артистка України  
Н. Хоменко .  

Місцеві засоби масової інформації широко висвітлювали в пресі та на телебаченні 
відкриття і закриття обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2007». 

Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях були визначені: 
-у номінації  “Українська мова та література ”:   
Мітіна Ірина Валентинівна, гімназія ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська 
-у номінації  „Математика”: 
Ховрак  Світлана Миколаївна, ліцей № 4, м. Кременчук; 
-у номінації  „Право”: 
Фісун Едуард Геннадійович, гімназія № 6 м. Полтави; 
-у номінації  „Образотворче мистецтво”: 
Андрієвська Любов Миколаївна, спеціалізована школа № 6, м. Лубни; 
-у номінації  „Трудове навчання”:  
Поплюйко Сергій Павлович, Градизька гімназія Глобинського району. 
Кожен з перелічених учителів  показав глибоку обізнаність із сучасними досягненнями 

психолого-педагогічної науки, методики викладання відповідних предметів, виявили розуміння 
сучасних тенденцій розвитку освіти.   

Під час проведення уроків і виконання творчих завдань конкурсанти яскраво 
продемонстрували кращі  особистісні якості, власний світогляд і вміння вийти за межі свого 
предмета. Усі вони показали себе фахівцями високого рівня - педагогами, здатними творчо 
реалізувати як традиційні форми і методи навчання і виховання, так і новітні освітні технології. 

Усі п’ять переможців обласного туру конкурсу взяли участь у відбірковому етапі ІІІ 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», четверо з них   (Мітіна І. В.,   

Ховрак  С.М.,Фісун Е.Г., Андрієвська Л.М.)  пройшли до очного етапу конкурсу.  
Ховрак С.М. стала лауреатом  ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2007». 
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3.11. Масові заходи серед учнівської молоді (Коваленко О.П., Гарус І.Б.) 
 Протягом 2007 року інститут організував, провів та сприяв у проведенні 48 

різноманітних олімпіад, конкурсів, фестивалів спортивних змагань тощо. 
Наймасовішим був Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, до якого  

на І етапі залучилось більше 4 тисяч учнів 3-11 класів, студентів  вузів І-ІV рівнів акредитації. В 
обласному етапі взяло участь близько 300 учнів. 

Переможцем на Всеукраїнському рівні став учень із Оржицького району. 
 Конкурс учнівської творчості до дня народження Т.Г.Шевченка «Об’єднаймось, брати 

мої»  простежив творчих учнів з проблем літературної творчості та знань державотворчого 
напрямку.  До обласного журі конкурсу надійшло 56 робіт з номінації «Література» та 24 
історичних досліджень з номінації «Історія України і державотворення». Відзначена активна 
участь учнів м.Полтави, Комсомольська, Лубен, Кременчука, Карлівського, Котелевського, 
Лохвицького, Полтавського , Миргородського, Чутівського, Шишацького районів. 

На рівні України відзначені учні із Великобагачанського району та м.Комсомольська 
В області було проведено конкурс «Конституція України у моєму житті», у якому взяло 

участь 65 учнів із 10 районів та міст області 
 Спільно зі Спілкою письменників Полтавщини проведено конкурс на кращу поезію до 

дня народження О.Гончара «Собори душ своїх бережіть»  
Спільно з відділом виховної роботи аналізувались творчі доробки учнів на тему «Учитель 

– моє покликання» Відзначено учнів Зіньківського , Лубенського, Семенівського районів, 
м.Комсомольська,  Лубен. 

 Учні залучались до Міжнародного конкурсу з українознавства по написанню науково-
дослідних робіт «Мова в системі українознавства». Відзначено учнів м. Лубен  та Диканського 
району. 

Проблема трагедії українського народу пройшла  через науково-дослідницькі роботи 
«Голодомор 1932-1933 року. Україна пам’ятає».  У цьому Всеукраїнському конкурсі взяло 
участь 112 учнів області. Відзначено роботи учнів м.Полтави, Кременчука, Лубен, Миргорода, 
Зіньківського, Лохвицького, Великобагачанського району. 

Починаючи з 1995 року в Полтавській області організовуються та проводяться 
математичні змагання імені М.В.Остроградського на базі Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, які започатковані творчою спілкою математиків 
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 імені М.В.Остроградського. Призери 
цих змагань мають право брати участь у III Всеукраїнської учнівської  етапі обласній олімпіаді. 

Так 13 жовтня 2007 року відбулися XІІ математичні змагання імені М.В.Остроградського. 
Змаганнями було охоплено 142 школяра, що представляли 16 районів (міст) області, а саме: 
Диканьський, Гребінківський, Гадяцький, Карлівський, Кременчуцький, Кобеляцький, 
Зінківський, Машівський, Миргородський, Пирятинський, Новосанжарський, Решетилівський, 
Лохвицький, Чутівський райони та м. Полтава, м. Комсомольськ, м.Кременчук.  

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

У 1997 році в Україні стартував Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру", 
Всеукраїнським центром, якого є фізико-математичний ліцей Львівського Національного 
університету. 

Кожен учень, який показав добрий або відмінний результат, після проведення конкурсу 
отримав сертифікат, інформаційний вісник, що містить умови та розв'язки завдань всіх рівнів. У 
Полтавській області продовжується тенденція до збільшення кількості учасників цього 
конкурсу: 

2003 р. - 636 учасників (м. Полтава - 594) •   
2004 р. - 1910 учасників (м. Полтава - 1518) 
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2005 р. - 3100 учасників (м. Полтава - 2277) 
2006 р. – 7060 учасників (м. Полтава - більше 3855) 
2007 р. – 11500 учасників (м. Полтава - більше 4100) 
Найактивніші були школи м. Полтави: № 17, 27, 32, 30. Не беруть участі у конкурсі 

тільки школярі Чорнухинського району. 
У листопаді 2007 року команда Полтавської області взяла участь у фінальному етапі Х 

Всеукраїнського турніру юних математиків (на умовах самофінансування), який відбувся на базі 
Сумської спеціалізованої школи I III ступенів № 10 Сумської міської ради. 

III Всеукраїнський турнір юних географів у цьому році був організований та проведений 
Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського на базі навчально-виховного комплексу імені Л.І.Бугаєвської 
м.Комсомольська. Де школярі області посіли III місце. 

 З 2003 року учні 3-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів області беруть участь у 
Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». Найактивнішими були 
представники Козельщинського, Гадяцького, Решетилівського районів. У цих же районах 
найбільша кількість «Золотих колосків». 

Усі методисти організовували і проводили III і IV етапи Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін.  

Крім того організовані університетські олімпіади з математики, фізики, хімії 
Національного авіаційного університету для призерів II, III, IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад (11 клас) (квітень 2004). Також університетська олімпіада з математики та 
інформатики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» для 
випускників (11 клас) Полтавської області (2 квітня 2006 року у приміщенні ПОІППО). 

Таким чином , учні Полтавської області беруть участь у всіх конкурсах, які проходять на 
рівні області чи України, але належного фінансування , матеріального заохочення діти мають не 
в усіх конкурсах. 
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ІV. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД 
(ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО ВНОСИЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯ). 
(ЗОЛОТУХІНА В.М., КОРОЛЕХ О.К.) 

Відповідно до плану роботи інституту  за звітний період проведено 6 засідань вченої 
ради, на яких розглянуто 53 питання:   24 планових (про роботу Науково-методичного центру 
інтеграції змісту освіти АПН України та співробітників ПОІППО по впровадженню технології 
особистісно орієнтованої, допрофільної освіти основної школи області;  про концептуальну 
роботу лабораторії європейського виховання відділу методики виховання ПОІППО; про 
науково-методичне забезпечення моніторингу математичної освіти в ЗНЗ області у 2007-2008 
роках; про виконання програми експериментальної роботи (діагностично-концептуальний етап) 
«Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу» в ліцеї №4 
м.Кременчука; про результати апробації навчальної літератури у 2006-2007 н.р. (звіти 
працівників інституту, відповідальних за проведення апробації навчальної літератури); 
організаційне та науково-методичне забезпечення  атестації навчально-виховних закладів 
(презентація досвіду Комсомольського методичного кабінету); про організаційне та науково-
методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти у 2007-2008 н.р.;  діяльність 
методичного кабінету як інформаційно-консультативного центру роботи з педагогічними 
кадрами (презентація досвіду Хорольського методичного кабінету); про науково-методичне 
керівництво СДГ працівниками кафедри методики змісту освіти; про перебіг експериментальної 
діяльності «Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних 
закладів Полтавської області»; про діяльність кафедри менеджменту освіти щодо науково-
методичного забезпечення впровадження державно-громадянської моделі управління закладами 
освіти; про затвердження змісту  журналу "Постметодика" №№1-6 та  журналу “Імідж сучасного 
педагога”  №№1-8) та 29 позапланових питань (про рекомендацію до друку методичного 
посібника «Формування  грамотності учнів початкових класів» (автор Л.М.Чуб);    про 
рекомендацію до друку навчально-методичного посібника для слухачів дистанційної форми 
підвищення кваліфікації «Освітній менеджер» (упорядник С.В.Королюк); про рекомендацію до 
друку збірника «Дитячо-юнацькі козацькі товариства Полтавщини» (упорядник Настенко Н.В.); 
про рекомендацію до друку методичного посібника «Експертиза психологічного та 
соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області (автор-упорядник 
Я.В.Сухенко); про рекомендацію до друку книги «Од Києва до Лубен…(Історія краю в 
народних думах та піснях)». Автори: І.В.Козюра, В.М.Козюра; про рекомендацію до друку 
методичного посібника «Орієнтири молодого вчителя» (автор І.В.Охріменко);  про 
рекомендацію до друку методично-практичного  посібника «Проектування як метод пізнання в 
освітній галузі «Технологія» (з досвіду роботи обласної СДГ). Упорядник В.Г.Чемшит; про 
рекомендацію до друку „Орієнтованої програми гуртка географічного краєзнавства  на базі 6 
класів загальноосвітніх навчальних закладів” (автор Є.В.Копилець); про рекомендацію до друку 
збірника статей «Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення «Школи 
майбутнього» (упорядник Сиротенко Г.О.); про порушення клопотання перед ЦІППО та 
Атестаційною колегією МОН України про присвоєння Білик Н.І. вченого звання доцента 
кафедри педагогічної майстерності; про особливості проведення експерименту в спеціалізованій 
школі №2 м.Зінькова; про рекомендацію до друку методичного посібника «Сходинки до 
творчості: вправи та ігри для розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку» 
(автор  Ю.В.Зарва); про рекомендацію до друку збірника «Веселі літні канікули» (упорядники: 
Настенко Н.В., Каліберда Г.А., Сліпак В.О., Халецька Л.Л.);  про рекомендацію до друку 
збірника завдань «Народна вишивка. Вибери малюнок - виший подарунок» (автор Кокарєва 
С.І.); про внесення змін до складу вченої ради ПОІППО;   про затвердження  до друку 
монографії Королюк С.В. «Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього 
навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації»; про рекомендацію до друку програми 
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факультативу «Квітникарство» (автор Н.О.Піхуля); про рекомендацію до друку робочого 
зошита для учнів спеціальних шкіл «Людина», 9 клас (автори: Гапон В.В., Бакаєнко В.О.); про 
рекомендацію до друку посібника «Перші кроки до свого Я» (упорядник В.А.Маслова); про 
рекомендацію до друку збірника «Профільне навчання: досвід впровадження, інноваційні 
технології, каталог програм» (упорядник Пашко Л.Ф.); про рекомендацію до друку збірки СДГ 
вчителів музичного мистецтва «Музичний феномен Глобинського району Полтавської області» 
(упорядник Халецька Л.Л.); про затвердження програми факультативного курсу для 7 класів 
художньо-естетичного та  гуманітарного профілів “Музичне краєзнавство” (автори: Лобач О.О., 
Халецька Л.Л.); про рекомендацію до друку збірника матеріалів Всеукраїнської наукової 
конференції «Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку» (упорядник Міщенко 
І.О.); про затвердження навчально-методичного посібника «Олімпіадні задачі з хімії» (автори: 
Шиян Н.І., Буйдіна О.О.); про порушення клопотання перед ЦІППО та Атестаційною колегією 
МОН України про присвоєння Королюк С.В. вченого звання доцента кафедри менеджменту 
освіти; про формування плану роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Глобинського району на 2008 рік; про рекомендацію до друку збірника «Русский язык. Сборник 
текстов для 6-9 классов. Социокультурный аспект» (упорядники: Гелеверя Р.О., Горбаньова 
Н.М., Глушко О.О., Кошева В.М., Гулак І.Б); про рекомендацію до друку збірника «Науково-
методичні та духовні аспекти викладання етики в загальноосвітніх навчальних закладах області» 
(упорядники: Чирка В.В., Горобець О.Г., Барбі М.В.); про направлення представників 
Полтавської області для проходження навчання в Центральному інституті післядипломної 
педагогічної освіти по підготовці провідних викладачів для  підвищення кваліфікації директорів 
навчальних закладів. 

*** 
Робота науково-методичної ради ПОІППО у 2007 році здійснювалася згідно з щорічним 

планом роботи ПОІППО з урахуванням пропозицій членів ради, структурних підрозділів 
інституту та була спрямована на вирішення питань науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області.  

За звітний період проведено 5 засідань науково-методичної ради, на яких розглянуто 15 
питань:  5 планових (про результати роботи у 2006 році по науково-методичному та 
інформаційно-консультативному забезпеченню діяльності районних(міських) методичних 
кабінетів; про результати проведення обласного етапу та підготовка до IV етапу конкурсу 
“Учитель року - 2007”;  про науково-методичне забезпечення проведення масових заходів з 
учнями методистів інституту (звіти зав.відділами); про організаційно-методичне забезпечення 
роботи педагогів з дітьми з особливими потребами; про створення банку даних з питань 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти методистами відділу) та 10 позапланових 
(затвердження складу фахових комісій щодо експертної оцінки методичних розробок 
педпрацівників – претендентів на звання «вчитель-методист»;  про затвердження оцінки 
фахових комісій щодо експертної оцінки методичних розробок педпрацівників – претендентів 
на звання «вчитель-методист»; про рекомендацію кандидатури вчителя української мови та 
літератури ЗОШ №20 м.Полтави, автора книжки “Сповитий вітрами” Гайдамаки Вікторії 
Миколаївни, на здобуття обласної премії імені Панаса Мирного; про рекомендацію до друку 
навчального посібника “Викладання хімії в 7 класах для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів”; про рекомендацію кандидатури Костенка М.В., автора книги “Золоті ворожбити”, на 
здобуття обласної літературної премії імені Леоніда Бразова; про рекомендацію до друку 
методичного посібника “Нові підходи при викладанні курсу фізики та астрономії” (автор 
Ю.А.Заєць); про пропозиції щодо модернізації змісту програм та навчально-тематичних планів 
курсів підвищення кваліфікації вчителів гуманітарних дисциплін; про рекомендацію до друку 
посібника Н.О.Артюх “Я – разом з вами”; про рекомендацію до друку посібника Т.О.Юхимець 
“Козацька доба. Метод проектів для дошкілля”; про рекомендацію до друку методично-
практичного посібника “Інтерактивні методики на уроках трудового навчання”). 
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V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. (КЛЕПКО С.Ф.)  

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

Проходження проректором ПОІППО Клепком С. Ф. навчального курсу "Політика та 
програми сусідства ЄС" навчального проекту «Розбудова демократії та можливостей державної 
служби в Україні», EUC European Competence Ltd.,  

28 травня – 1 червня 2007 р. 
Проходження методистом ПОІППО Стоцькою О.В. навчального курсу «Українські лідери 

європейської та євроатлантичної інтеграції» в рамках українсько-польського проекту «Розробка, 
запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України» на базі Центрального осередку вдосконалення вчителів у м. 
Варшава  (Польща).  

9-16 червня, 9-16 вересня  2007 р. 
Навчальна подорож методиста біології та основ здоров’я ПОІППО Ірини Козак  у складі 

української делегації у Сполучені Штати Америки за програмою «Відкритий світ», фінансованою 
Урядом США, під час якої відбулися зустрічі з працівниками Центру із безпечної енергії (Сан-
Франциско), Департаменту Навколишнього середовища міста та графства Сан-Франциско, з 
працівниками Університету м. Берклі, керівниками та дітьми екологічних гуртків, у процесі чого 
з‘ясовано американський досвід у екологічному вихованні, безпечному використанні енергії, 
побудові суспільства сталого розвитку. 

червень 2007 р. 
 

5.2. Участь у міжнародних проектах (Стоцька О.В.) 
Участь у програмах, наукових проектах. (2007) 

№ Назва проекту Замовник Співвиконавці Учасники Завдання 
1 Intel „Навчання для 

майбутнього” 
Компанія Intel Відділи 

(управління) 
освіти 
райдержадміністр
ацій, рай(міськ) 
виконкомів 

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

2 Microsoft: партнерство у 
навчанні 

Компанія 
Microsoft 

Відділи 
(управління) 
освіти 
райдержадміністр
ацій, рай(міськ) 
виконкомів 

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

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

ПРООН, 
ЮНЕЙДС 

МОН України,  
АПН України 
 

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

 

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

заходів Державних програм інформування громадськості з питань європейської та 
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євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки,  програми «Україна – ЄС», цільового 
плану «Україна – НАТО» та обласної програми «Болонський процес і вища освіта 
Полтавщини». Відповідно до цих програм протягом року здійснювалось інформування УОН ОДА 
та департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції  з приводу реалізації 
ПОІППО заходів,  передбачених кожною із  програм. 

Так, на виконання документу Міністерства освіти і науки України № 1/9-373 від 14.06.2007 
р. і відповідно до Плану заходів з нагоди 10-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство 
між Україною та НАТО у науково-методичному журналі «Постметодика» було опубліковано 
матеріал О.І.Соскіна, присвячений питанням євроатлантичної інтеграції України,  – «Хибні 
стереотипи НАТО – перепона на шляху до євроатлантичної інтеграції України» (№3 (74), 2007, С. 
48-53). 

Із метою виконання рішення восьмої сесії п'ятого скликання Полтавської обласної ради від 
20 квітня 2007 року «Про затвердження обласної програми «Болонський процес і вища освіта 
Полтавщини» було затверджено план відповідних заходів ПОІППО на 2008-2009 рр. 

У рамках виконання Плану дій «Україна – ЄС» відповідно до п.4 Плану заходів інституту на 
2007 рік (Наказ від 16.03.07 №79) відділом методики виховання було підготовлено і направлено в 
районні методичні кабінети відділів освіти «Методичні рекомендації щодо проведення Дня Європи» 
(Вих. № 587   від 03.05.07).  

Відповідно до п.121 Плану заходів, затвердженого Розпорядженням КМУ від 27.04.2007 р. 
№243-р  «Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій «Україна – ЄС» було 
активізовано обмін співробітниками інституту в рамках спільних проектів та їх участь у 
міжнародних   конференціях і форумах. Так, 28 травня – 1 червня проректор ПОІППО Клепко С.Ф. 
пройшов навчальний курс "Політика та програми сусідства ЄС" навчального проекту «Розбудова 
демократії та можливостей державної служби в Україні», EUC European Competence Ltd.  Методист 
РВВ Стоцька О.В. 9-16 червня та 9-16 вересня пройшла навчальний курс «Українські лідери 
європейської та євроатлантичної інтеграції» в рамках українсько-польського проекту «Розробка, 
запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України» на базі Центрального осередку вдосконалення вчителів у м. 
Варшава  (Польща). Методист біології та основ здоров’я ПОІППО Козак І.О. у червні взяла участь у 
складі української делегації  у програмі «Відкритий світ», фінансованою Урядом США, під час якої   
відбулися зустрічі з працівниками Центру із безпечної енергії (Сан-Франциско), Департаменту 
Навколишнього середовища міста та графства Сан-Франциско, з працівниками Університету м. 
Берклі, керівниками та дітьми екологічних гуртків, у процесі чого з‘ясовано американський досвід у 
екологічному вихованні, безпечному використанні енергії, побудові суспільства сталого розвитку. 

У рамках українсько-нідерландського проекту "Громадські платформи освітніх реформ в 
Україні" (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ Королівства 
Нідерланди та Міжнародного фонду "Відродження") на базі інституту 27-28 квітня та 18-19 червня 
було проведено два дводенних тренінги за участі тренерів з Нідерландів Р.Міоха та А.-Я. Крікке з 
теми: «Підготовка конвенцій та діалог з органами влади та громадськістю» (підтема «Підручники»), 
а 18-19 вересня – обласну науково-практичну конференцію на тему «Український шкільний 
підручник:  перспективи діалогу громадськості і влади». У конференції взяли участь Р.Міох, А.-
Я. Крікке, координатор проекту, радник директора Міжнародного фонду "Відродження" 
Г.В.Касьянов, керівники шкіл, вчителі, учні, методисти з бібліотечних фондів районних 
методкабінетів, методисти  ПОІППО.  

Відповідно до листа МОН від 03.01.07 № 1/9-581 та Наказу УОН ОДА від 15.10.2007 № 703 
про участь у 9 Всеукраїнській науково-практичній конференції (м.Київ, 26-30 жовтня) учнів 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО від Полтавської області було направлено делегацію  у складі 6 учнів і 
трьох вчителів (ЗОШ № 26 м. Полтави, НВК «Паросток» (м.Полтава) та НВК м. Комсомольска).  

Активну участь працівники інституту взяли у міжнародних конференціях, читаннях, 
форумах та семінарах: Клепко С.Ф. – ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя 
трудового навчання: проблеми теорії і практики»  (м.Полтава, 12 – 14 квітня 2007 р.); V Міжнародна 
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науково-практична конференція “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”(м.Київ, 8 – 
10 листопада 2007 р.); Нічуговська Л.І. – Міжнародна науково-методична конференція  «Якість 
вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів» 
(м.Полтава, 29-30 березня 2007 р.); Шейко С.В. – Міжнародна науково-практична конференція 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м.Київ, 2007); 
Міжнародний круглий стіл „Кришталева ніч: Від голодомору до голокосту» (м.Полтава, 2007); 
Міжнародна науково-практична конференція «Від П.Юркевича до С.Франка» (Полтава, ПНТУ 
імені Ю.Кондратюка, 2007); Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 
для української освіти» (м.Полтава, 2007); Бондар Т.О. –  Міжнародні історико-філософські читання 
«Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії» (м. Полтава, 26-27 червня 2007 
р.); Гелеверя Р.О. – Міжнародна науково-практична конференція «Текст як об`єкт лінгвістичного 
дослідження і засіб навчання мови» (Полтава, 18-19 вересня); Настенко Н.В. – Міжнародний 
конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі» (м.Київ 25-27 жовтня); Міжнародна науково-
методична конференція  «Національна система освіти та виховання в Україні: історія, теорія, 
практика» (м.Київ, 24 травня 2007). 
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VІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА.  
(КРАВЧЕНКО Т.О.) 

6.1. Організація курсового підвищення кваліфікації. (Заєць Г.М.) 
 
Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації організовувався у відповідності до 

«Концептуальних засад розвитку післядипломної педагогічної освіти в Полтавській області на 2007-
2009 роки», затверджених колегією управління освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації від 08.11.2006р., протокол №7/2, та вимог сьогодення. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться на тритижневих та 
двотижневих курсах з відривом від роботи (144години та 108 годин відповідно). 

Збережена структура навчальних планів,  що 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 творчих книжок. 

Навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників модернізуються 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. 

У 2007 році курсове підвищення кваліфікації (станом на 01.10.2007р.) пройшли 3408 
(106,7 % від плану) педагогічних працівників. В тому числі на базі: 

– Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського – 2767 педагоги у 96 групах;   

– консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 419 педагогів у 
14 групах;  

– районного методичного кабінету згідно з укладеною угодою, за рахунок місцевих 
коштів – 222  педагогічних працівники; 
           За дистанційною формою навчання працював 131 педагог.  
           32 методисти рай (міськ) методкабінетів та викладачів вищих навчальних закладів 
підвищили свою кваліфікацію, пройшовши стажування на кафедрах ПОІППО. 

Згідно з планом-графіком у жовтні-грудні 2007р. на базі ПОІППО планується 
проходження курсового підвищення кваліфікації 1055 педпрацівників, на базі КМЦ -  177 
педпрацівників та 73 педагогів за дистанційною формою навчання. За сприяння та фінансування  
Федерації футболу України  підвищать кваліфікацію 29  учителів фізичної культури області з 
методики викладання футболу в школі. 

Навчальний процес забезпечували 28 викладачів (доктори наук – 3; кандидати наук – 19 
(7 основних + 11 сумісників) та 64 методисти обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського, 57 науковців вищих навчальних закладів м.Полтави, 87 
працівників управлінь і організацій області та 147 вчителів-практиків та вихователів дошкільних 
навчальних закладів області. Результативність їх роботи підтверджується високим рівнем знань та 
позитивними відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності.  

Протягом 2007 року методистами інституту здійснювалось методичне забезпечення 
навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації.  

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

У 2007 року проведено 16 груп проблемних курсів, з яких 13 - з питань використання 
програмно-педагогічних засобів, традиційних та інноваційних методів у допрофільному та 
профільному навчанні.  

Продовжена практика використання досвіду кращих вчителів області з проблеми 
розвивального навчання, особистісно-орієнтованого навчання за програмою „Крок за кроком” 
на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та педпрацівників дошкільних 
навчальних закладів (для цих категорій педпрацівників проведені проблемні курси з відповідної 
тематики).  

Широко використовуються матеріали, напрацьовані методистами під час вивчення стану 
навчання та рівня навчальних досягнень школярів у навчальних закладах районів області. 

Постійно  проводяться навчальні екскурсії з метою ознайомлення з технологічними 
процесами виробництв  на підприємства та науково-освітні заклади  м.Полтави (учителі 
природничо-математичних дисциплін, учителі трудового навчання (технічні та обслуговуючі 
види праці). 

Інститутом проводиться постійна та планомірна робота 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 оснащені 
новітньою технікою. Заняття проводять досвідчені викладачі як інституту післядипломної 
педагогічної освіти, так і викладачі інших вищих навчальних закладів міста.  Обов’язковими є 
проведення занять з теми „Інформаційні технології у вивченні навчального курсу” для всіх без 
виключення категорій педпрацівників, які підвищують кваліфікую на базі ПОІППО. 

У 2007 році успішно продовжена практика реалізації програми корпорації Intel 
“Навчання для майбутнього”. Директори загальноосвітніх навчальних закладів, учителі фізики 
та англійської мови (80 осіб) пройшли навчання за даною програмою відповідно до плану-
графіка курсів.  

За програмою Microsoft „Партнерство в навчанні” проведено навчання вихователів груп 
продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів та учителів української мови та 
літератури (88 осіб). У режимі тренінгів за зазначеною програмою навчалися 23 завідуючі 
районними (міськими) методичними кабінетами. 

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

В інституті працює бібліотека, фонд якої постійно поповнюється методичною, науковою, 
художньою літературою.  

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

За результатами  діагностування з питань рівня задоволення курсами встановлено, що 98% 
слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 96% - змістом, 89 % - режимом роботи, 87 % 
- слухачів вважають, що на активне впровадження придбаних знань, передових сучасних технологій 
впливає недостатня матеріальна база та обмеженість доступу до інформаційно-комунікаційних 
засобів. 

Одним із недоліків в організації навчального процесу є недостатня кількість практичних 
занять, а саме -  недостатність впровадження активних методів, зокрема інтерактивних форм. 

На 2008 рік подано 4196 (93,3 % 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 . 
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6.2. Впровадження сучасних форм ПК, в тому числі дистанційного навчання, 
самоосвіти та ін. (Заєць Г.М.) 

  

 Для підвищення ефективності та результативності навчання слухачів удосконалюються 
форми організації навчального процесу на курсах. «Концептуальними засадами розвитку 
післядипломної педагогічної освіти в Полтавській області на 2007-2009 роки» передбачені та успішно 
застосовуються такі форми підвищення кваліфікації:  

– КПК (курси підвищення кваліфікації) за денною формою навчання на базі 
методичного кабінету) 

– КПК за дистанційною формою навчання; 
– підвищення кваліфікації вчителів через участь в роботі спеціальних дослідницьких 
груп ПОІППО (відбувається за індивідуальними програмами вчителів-новаторів, 
вчителів-методистів, старших вчителів); 

– стажування в ПОІППО працівників методичних кабінетів, відділів освіти та інших 
освітянських установ; 

– КПК за денною формою навчання для педагогічного колективу на базі навчального 
закладу 

–  семінари-тренінги, в тому числі  за сприяння: Британської Ради, Корпусу Миру, 
Національної ради з економічної освіти (США), Джуніор Ечівмент Україна, 
Міжнародного Альянсу з ВІЛ (СНІД) в Україні, Навчання за програмою „Intel”, 
“Партнерство в навчанні” Microsoft 

 Підготовлено вчителів: 
    2007 
NCEE                     29 
Intel   39 
Microsoft  90 
Міжнародний Альянс 110  

Курсове підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання організовувалося у 
відповідності до „Положення про дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації в 
Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського” затвердженого наказом управління освіти і науки Полтавської 
обласної державної  адміністрації від 15.12.2006р. за №686. 

Модель ДН, яка впроваджується в ПОІППО, передбачає використання «кейс»- технології 
з елементами мережевої.  Навчальний матеріал  має модульну структуру : «Соціо-гуманітарний» 
(«Філософія освіти»,  «Удосконалення педмайстерності», «Менеджмент освіти») та «Фаховий». 
Так, на I етапі – організаційно- настановчих заняттях – слухачі дистанційних курсів отримують 
тексти лекцій,  рекомендації а також методичні матеріали з фахової підготовки в електронному 
вигляді. 

На дистанційному етапі курсів, як і передбачено навчальним планом, відбувається 
керована самостійна робота слухачів з використанням комп’ютерних технологій. Підготовані 
слухачами роботи надсилаються до ПОІППО засобами електронного зв’язку. 

Третій етап – залікова сесія, під час якої відбувається систематизація знань та вмінь 
слухачів, підводяться підсумки індивідуальної діяльності слухачів на дистанційному етапі.  

З метою посилення мотивації серед слухачів курсів підвищення кваліфікації  
можливостей дистанційного навчання, методистом  Зайченко Л.О.   розроблено і проводиться 
лекційне заняття для директорів та заступників директорів ЗНЗ на тему «Елементи 
дистанційного навчання в освітньому  закладі».  

В 2007 р. за дистанційною формою в ПОІППО навчаються: 
- керівники гуртків  Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості (32   чол.); 
- педагогічні працівники Михайлівської школи-інтернату (30 чол.); 
- педагогічні працівники Миргородської СЗОШ для слабочуючих (33 чол); 
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- працівники притулків для неповнолітніх (22 чол); 
- класні керівники ПЗШ №1 (14 чол).  
  - вчителі англійської мови (нефахівці) 7 чол.; 
-  вчителі ОБЖ (33 чол.); 
- вихователі ДНЗ (33 чол.). 

Для поглиблення науково-методичного наповнення курсів за дистанційною формою  
продовжується створення банку науково-педагогічної інформації,  необхідної для самостійної 
роботи слухачів. 

З цією метою кафедра менеджменту освіти підготувала науково – методичний посібник 
«Освітній менеджмент», в якому запропоновано матеріали та методичні рекомендації щодо 
вивчення курсу слухачами саме дистанційної форми навчання. Подібні посібники, адресовані 
слухачам курсів підвищення кваліфікації, розроблено  й на інших кафедрах ПОІППО,  а також 
доступні науково – методичні матеріали  і в електронному варіанті. 

У 2007 р. методистами з фаху розробляються тести для слухачів дистанційної форми 
навчання, спрямовані на  забезпечення механізму оцінки досягнутих результатів. 

У наступному році заплановане удосконалення існуючих форм проведення курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробка методичних матеріалів для більш 
ефективного здійснення самоосвіти вчителями у міжкурсовий період. 
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VІІ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ. (АЛЕКСАНДРОВА Л.А.) 

7.1. Комплектація, організація та використання бібліотечного фонду. 
На 01.11.07 року загальний фонд бібліотеки інституту становить 26797 примірників.  
Книжковий фонд по інвентарних книгах – 25656 примірників : 

 - матеріалів сучасного педагогічного досвіду – 
238 прим.; 
 - матеріалів ярмарків педтехнологій – 410 
прим.; 

 - література Британської Ради – 381 прим.; 
 - фонд авторських робіт вчителів області – 112 
прим.  

Якісний і кількісний склад фонду повністю відповідає профілю комплектування і запитам 
користувачів. Уся робота з формування бібліотечного фонду здійснюється на підставі загальних 
принципів, спрямованих на створення єдиного бібліотечного фонду, а саме: 1) принципу 
відповідності фонду читацьким потребам, що передбачає постійний моніторинг потреб 
користувачів, узгодження з ними якісних і кількісних характеристик фонду; 2) принципу 
повноти, який передбачає наявність у фонді документів. необхідних бібліотеці;  3) принципу 
систематичності та плановості, який передбачає постійне введення до фонду нових документів.  

Поповнення фонду бібліотеки здійснюється за рахунок надходжень через централізоване 
забезпечення від МОН України, а також за кошти ПОІППО та дарунки.  

На 01.11.07 року отримано всього 361 примірник літератури. З них :  
1. Через «Освітутехпостач» - 178 прим.:  
 - підручників – 85 прим.;  
 - художня література – 15 прим.;  
 - методична література – 19 прим.; 

 - навчальні програми – 59 прим.  

2. За кошти ПОІППО – 116 примірників навчальної літератури на суму 4098.78 грн.  
 

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

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

Добре сформований та максимально наближений до потреб користувачів довідково – 
пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне довідково – 
бібліографічне інформування в активному режимі. З метою інформування педагогічного 
колективу та працівників освіти області систематично випускалися інформаційні бюлетені « 
Нові надходження літератури в бібліотеку», вивішувались на стендах інституту ( 4 рази на рік) 
та передавалися в мережу.  Постійно вівся аналітичний розпис газетно – журнальних статей, 
збірників. бібліографічних посібників і поповнювалися ними всі картотеки протягом року.  

Постійно велася робота по популяризації бібліотечно – бібліографічних знань – це 
формування навичок користування книгою, фондами бібліотеки, її довідково – бібліографічним 
апаратом. Підготовлені рекомендаційні списки літератури: 
 - Зовнішнє тестування: проблеми і перспективи. 
 - Метод проектів – ефективна технологія навчання.  
 - Проблематика компетентнісного підходу до 
навчання у вітчизняній літературі.  

 - Робота з обдарованими дітьми.  
 - Наступність у дії.  
 - Профільне навчання – веління часу.  

Протягом року оформлені книжкові виставки:  
 - Інноваційні ідеї, технології навчання як основа 
створення « Школи майбутнього».  
 - Сучасна школа і розвиток лідерства в освіті.  
 - Книга : історія і сучасність.  

 - Українська державність : витоки, становлення.  
 - Якісна освіта – запорука самореалізації 
особистості.  
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. (КІПТІЛИЙ І.О.)  

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

області друкованою науково-методичною продукцією. Оброблено близько 170 вхідних та вихідних 
документів ПОІППО, загальним обсягом близько 80 умовних друкованих аркушів. Щодо 
забезпечення видавничої діяльності ПОІППО відділом було підготовлено шість номерів науково-
методичного журналу «Постметодика», 11 номерів «ПОІППО-Новин», зверстано, розтиражовано та 
виготовлено близько 30 найменувань друкованих видань інституту загальним обсягом близько 230 
умовних друкованих аркушів та загальним тиражем близько 8 000 примірників.  

Згідно з обласною програмою видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ 2005-2009 рр., 
відповідно плану видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ за 2007 рік видано 15 найменувань 
науково-методичної літератури інституту загальним тиражем 11950 примірників, увесь тираж 
безкоштовно розповсюджений серед педагогічної громадськості Полтавської області. Редакційно-
видавничим відділом на виконання обласної програми підготовлено до друку 4 найменування 
друкованої продукції ПОІППО загальним тиражем 2500 примірників. 

У 2007 році проведено три презентації журналу „Постметодика” серед педагогічної 
громадськості України та Полтавської області. Отримано свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації – журналу „Постметодика”. Отримано всеукраїнський 
передплатний індекс на журнал „Постметодика” (передплатний індекс – 98670). Переведено в PDF- 
формат 74 номера журналу „Постметодика”. 

РВВ виготовив роздаткові матеріали для 4 Всеукраїнських виставок, семінарів та 10 
обласних конкурсів, семінарів, конференцій, виставок. РВВ організував участь освітян 
Полтавщини у 1 Міжнародній та 1  Всеукраїнській виставках. 

15–17 лютого 2006 року на базі київського Палацу спорту відбулася Десята міжнародна 
виставка навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2007”. 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, 
директор Розсошинської гімназії Тягнирядно Т.П..  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, 
Новосанжарський, Карлівський, Полтавський районні відділи освіти,  Комсомольський міськво, 
полтавські дошкільні  навчальні заклади комбінованого типу № 59 „Малятко”. Виставку оглянули 
численні представники педагогічної громадськості України, зокрема, делегація педагогів м.Полтави, 
м.Кременчука та Пирятинського району.  

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України та 
активну участь у  Десятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 
2007” освітяни Полтавської області були нагороджені іменною подякою, 2 почесними 
грамотами та 6 дипломами учасника.  

Вдруге у номінації „Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику” 
Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського вручено свідоцтво Десятої міжнародної виставки навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні – 2007” про нагородження бронзовою медаллю.  Крім цього ПОІППО 
вдруге вручено свідоцтво „Лідера сучасної освіти”. 

30 жовтня – 1 листопада 2007 р. на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася 
Четверта Всеукраїнська виставка-презентація „Освіта України. Інноваційні технології 
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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, директор 
Розсошинської гімназія Тягнирядно Т.П. Активну участь у презентації взяли освітні заклади 
Полтавської області: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського, Хорольський, Новосанжарський, Карлівський, Полтавський районні 
відділи освіти,  Комсомольський  міськво, полтавські дошкільні  навчальні заклади.  

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

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів області 
(проведено 30 годин лекцій та практичних занять).  

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

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

2007 року журнал «Постметодика» отримав «Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації», Серія КВ № 12233-1117ПР, видане Міністерством 
юстиції України, та Всеукраїнський передплатний індекс 98670. Переведено в PDF-формат 74 
номери ж. «ПМ». 

У 2007 році «Постметодика» актуалізувала такі теми: «Економіка освіти» (№ 1(72), 2007; 
«Ідеї В.О.Сухомлинського в сучасній освіті» (№ 2 (73), 2007); «Полтавській області - 70» (№ 3 (74), 
2007); «Інноваційні ідеї в післядипломній освіті Полтавщини» (№ 4 (75), 2007, «Проблеми 
підручників» (№ 5 (76), 2007). Серед авторів „Постметодики” за 2007 р. – 6 працівників 
ПОІППО:Нічуговська л.., Моргун В.Ф., Муліка К.М., Охріменко І.В., Сімон О.П., Настечко Н.В. 

2007 року редакцією «ПМ»  продовжено діяльність з перекладу українською мовою 
статей провідних європейських освітян: А.Крісана, міжнародного консультанта з освіти, президента 
«Центру Освіти 2000+», Бухарест, Румунія (стаття  «Цикли змін загальноосвітнього курикулуму: від теорії 
до практичних реформ (на прикладі Румунії)» // Постметодика. –  2007. – № 5(75); Х.Штюбіга (стаття 
«Німецький педагог професор доктор Вольфганг Клафкі святкує свій 80-й день народження» // 
Постметодика. –  2007. – № 3(74). – С.57-58).  

У 2007 році проведено 3 презентації ж. «ПМ» серед педагогічної громадськості України 
та Полтавської області. У квітні 2007 року проведено презентацію спецвипуску журналу 
«Постметодика» «Економіка освіти» (№ 1 (72), 2007) для представників районних відділів 
освіти, під час якої  представлено зміст журналу та його ключові публікації, проведено зустріч з 
співавтором публікації «Економіка освіти в контексті глобалізації» проф.. ПУСКУ Л.І. 
Нічуговською. Гол. редактор «ПМ» С.Ф. Клепко представив надруковану в цьому номері статтю 
В.Г.Кременя «Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації» та статті учасників семінару 
«Економіка освіти і освітня діяльність», ініційованого ПОІППО. Презентація викликала 
зацікавленість присутніх. Означений номер «ПМ» започаткував нову рубрику – «Економіка 
освіти», яку буде розвинено наступного року. 

На наступний 2008 рік «Постметодика» планує вирішити такі проблеми: 
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- активніше залучення методистів ПОІППО до висвітлення інноваційного педагогічного 
досвіду. 

- збільшення публікацій конкретного методичного спрямування на допомогу вчителям 
(сценарії уроків, позакласних заходів тощо) 
 

8.3. 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 2007 року видано 6 тематичних номерів (у друці №№7-8), серед яких: “ 
«Компетентність, креативність, імідж»; «Галузевий підхід до змісту освіти»; «Логопедичні 
знання – вчителю»; «Педагогічне музейництво Полтавщини»; «Лідерство в освіті». 

Актуальними темами статей 2007 року є особистісно зорієнтоване навчання та виховання; 
інноваційна діяльність, галузевий підхід до навчання, застосування інтерактивних методів навчання; 
музейна педагогіка; інтеграція психології та педагогіки тощо. 

Журнал продовжує обласний огляд-конкурс «Сучасна школа» (6 загальноосвітніх навчальних 
закладів).  
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ІХ. НАЯВНІСТЬ ПІДПИСКИ НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
(КІЛЬКІСТЬ ВИДАНЬ), ВЛАСНІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ОІППО 
(АЛЕКСАНДРОВА Л.А.) 

Бібліотека передплачує 106 назв періодичних загальнопедагогічних і фахових видань України 
на суму 6735.12 та 18 назв газет Видавничого дому «Шкільний світ» отримує безкоштовно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОІППО (БЄЛКІН В.В.) 

10.1. Виконання бюджету і зміцнення матеріально-технічної бази. (Сазан В.А.) 
 

Виконання бюджету 2007, станом на 01.11.2007р 
 
Зі змінами станом на 01.11.2007р. бюджет на 2007р. становить 5296436грн. 
- видатки на канцтовари, госптовари, меблі обладнання та інвентар-154921грн; 
(меблів для аудиторій інституту на 20000 грн. для гуртожитку та профілакторію 15000 

грн.); 
- видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне 

обслуговування обладнання становлять 141000 грн.; 
- видатки на обласну програму становлять 133000грн;  
- видатки на встановлення та закупку кондиціонерів та сигналізацію становлять 

63000грн. 
- видатки на придбання основних засобів та предметів довгострокового використання 

зокрема ( комплекти меблів для аудиторій та бібліотеки, автомобіль, комп’ютерна техніка та ін.) 
1019819грн.; 

- на капітальні ремонти приміщень гуртожитку  320000грн.; 
- на капітальні ремонти приміщень інституту  304000грн.; 

 
 
 
 
 
 
 

 



 65

ДОДАТКИ №1-8 

1. Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 2007 р.(Кіптілий І.О.) 
 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ: 
 

 

1. «Постметодика», 2007. – №1 (72). – «Економіка освіти». – 64 с. 
 

У номері з’ясовані питання: як зробити інвестиційно привабливою українську 
освіту, який зміст ми маємо вкладати в поняття „економіка освіти”, як зробити 
освіту прогресивнішою та ефективнішою, який економічний вимір освіти в 
суспільстві; розглянуто освітні послуги як товар, освіту як бізнес на ринках 
статусів і капіталів. 

 

 

2. «Постметодика», 2007. – №2 (73). – «Ідеї В.О.Сухомлинського в сучасній 
освіті». – 64 с.] 

 
У даному номері під різними кутами зору розглядаються ідеї 

В.О.Сухомлинського, книга якого „Серце віддаю дітям” вийшла 30-ма мовами 
світу. Проаналізовано досвід зарубіжних освітніх систем. Розглянуто ідею 
оптимальної школи. Висвітлено шляхи вдосконалення процесу виховання засобами 
гончарного мистецтва. 

 

 

3. 1. «Постметодика», 2007. – №3 (74). – «Полтавській області - 70». – 64 с. 
22 вересня 2007 р. виповнюється 70 років з часу заснування Полтавської 

області.  У номері журналу, що присвячений цьому ювілею, розглянуто: історію 
адміністративно-територіального поділу та демографічна ситуація Полтавської 
області; методологію, теорію і практику виховання як єдиної системи; 
діагностико-коригуючу функцію оцінювання учбових досягнень; інтерпретацію 
діалогу в психолого-педагогічних дослідженнях загальноосвітніх навчальних 
закладах Великої Британії; розвиток інформаційної компетентності директора 
загальноосвітнього навчального закладу. 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 
 4. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За 

ред. П.І. Матвієнка. - 4-е вид., допов. - Полтава: ПОІППО, 2007. - 322 с: іл. 
У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми 

краєзнавчої роботи у сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах. 
"Антологія краєзнавства Полтавщини" складається І двох основних розділів, у яких 
розглядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості 
використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших 
шкільних предметів, а також у системі виховної роботи. 

У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи, є 
досить цікаві повідомлення про історичні та археологічні знахідки останніх років. 
Особлива увага наголошується на ефективності різноманітних форм залучення учнів 
до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів об'єктивно оцінювати 
історію, розуміти і цінувати красу. Матеріали посібника адресуються, широкому 
полу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить 
проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи. 
 Наклад  видання – 500 прим. 
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5. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №№ 1-2 (70-71) -  
«Компетентність, креативність, імідж»– 118 с. + іл.4 с. – 14, 03 ум.-др. арк., 13, 
09 обл.-вид. арк.  

У номері розглядаються питання необхідності узгодження засобів освіти з її 
цілями; про диференціацію термінів “компетенція” та “компетентність;  
інформатизаційну інтеграцію як основу формування екологічної компетентності 
студентів; інноваційні підходи до розвитку управлінської компетентності керівника 
в сучасних умовах модернізації освіти; про інтерактивний міні-підручник із 
літератури як засіб формування самоосвітньої компетентності; умови формування 
креативності студентів педагогічного ВНЗ; методичні засади розробки власного 
іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя музики. 

У рубриці «Рідні джерела» представлені такі матеріали розвитку освіти 
Полтавщини: проблемні аспекти загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини у 
1917-1920 роках; стан розвитку та функціонування народної освіти міста 
Кременчука в післявоєнні роки; педагогічний потенціал сакралізованих жіночих 
образів у полтавських розписах на дереві. Особлива увага приділяється 
громадянському вихованню, життєдіяльності дитини, берегині української пісні 
Раїсі Кириченко). 

Подані сценарії свята вшанування обдарованих дітей на Решетилівщині та 
випускного вечора. Поповнилися методичні скриньки вчителів української мови та 
літератури, фізичної культури. 

 

6. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №3 (72)  - «Галузевий підхід до змісту 
освіти».– 84 с. – 9, 76 ум.-др. арк., 10, 9 обл.-вид. арк.  

Особлива увага приділяється галузевому підходу до вивчення природничих 
наук: природознавства, освітньої галузі «Людина і світ», основ здоров’я. Це статті 
В.Ільченко «Галузевий підхід у навчальному процесі розпочався»; Реалізація галузевого 
підходу: зміст, структура підручника «Природознавство» т. ін. Приділяється увага 
проблемам створення та модернізації регіонального підручника (М.Романенко, 
Л.Зламанюк, Л.Ткачук). 

Акцентується увага на проблемах здоров’я дитини, а також удосконаленню 
традиційних та інноваційних форм проведення уроків основ здоров’я в 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
Пропонується програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю на рівні району. 

 

7.«Імідж сучасного педагога», 2007 -  №4 (73)  - : «Логопедичні знання – 
вчителю» – 68 с.  + іл. 4 с. – 14, 03 ум.-др. арк., 13, 9 обл.-вид. арк.  

У міжнародному номері (Україна, Росія, Республіка Бєларусь) представлені 
матеріали щодо модернізації спеціальної освіти (М.Шеремет), вдосконалення 
професійної підготовки вчителів-логопедів (Н. Баль), організації самостійної роботи 
у процесі професійної підготовки студентів-логопедів у вищих навчальних закладах 
(Л. Федорович). 

Також приділяється особлива увага змісту корекційної роботи з 
дошкільниками та молодшими школярами (Б.Пузанов, О.Тушева), організації 
навчально-виховного процесу в інклюзивних і реабілітаційних групах (і класах) 
навчальних закладів (Н. Тимошенко). 

Представлена авторська Комплексна програма соціально-педагогічної 
підтримки батьків і дітей «Щаслива родина» (І.Макаренко). 

Розкриваються питання індивідуального підходу до формування ігрової 
діяльності дітей та музичного корекційно-розвивального середовища в умовах ДНЗ т. 
ін.  

Подана інформація про Українську асоціацію корекційних педагогів та  
Полтавський обласний осередок УАКП, про Міжнародний проект «Розбудова 
потенціалу корекційних педагогів України». 
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8. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №5-6 (74-75) - «Педагогічне музейництво 
Полтавщини» – 80 с. + іл. 16 с. – 14, 06 ум.-др. арк., 10, 7 обл.-вид. арк.  

У номері піднімається питання розвитку музейної педагогіки регіону. Представлені 
такі матеріали: «Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки 
майбутнього вчителя»; «Зміст і форми діяльності музейного комплексу вищого 
педагогічного закладу освіти»; «Загальні засади організації роботи музеїв при 
навчальних закладах області»; «Роль обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді в організації роботи музеїв при навчальних закладах Полтавщини»; 
«Музеї етнографічного профілю Полтавської області» т.ін. Зроблена презентація 
зразкових музеїв  при загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини: історико-
краєзнавчий музей «Стара Полтава» Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27»; 
краєзнавчий музей Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 
М.Л.Величая Гадяцького району Полтавської області; історичний музей «Подвиг і 
Пам’ять» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2; музей Володимира 
Івановича Вернадського Шишацької спеціалізованої школи еколого-українознавчого 
профілю ім. В.І.Вернадського. Висвітлено результати ІІІ обласного конкурсу 
«Авторська збірка поезій школяра», який проводить редакційна рада журналу «Імідж 
сучасного педагога». У книжковому хіт-параді – «Літературні музеї Полтавщини»; 
«Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи 
збереження і розвитку»; «Серед квітів і трав: штрихи до портрета ботаніка та 
природоохоронця Олени Байрак». Подано інформацію про зареєстровані музеї при 
навчальних закладах Полтавської області.  

 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ: 
 

 

9. Орієнтири молодого вчителя / Укл. І.В. Охріменко. – Полтава: 
АСМІ, 2007. – 36 с. 

У брошурі подано методичні рекомендації щодо організаційно-методичної 
роботи з питань професійної адаптації молодих учителів. Пропоноване видання 
орієнтує молодих учителів на здійснення перших кроків у освітньому просторі, 
зосереджують увагу на вироблення професійної дисципліни, вивчення передових 
методик і технологій як власної школи, так і області, України та Європи. 
Науково-методичні надбання ліцею № 4 м. Кременчука можуть бути 
рекомендовані для використання керівниками шкіл у практичній діяльності з 
питань професійної адаптації молодих учителів. Наклад 50 примірників 

 

10. Охріменко І.В. Нема в житті на півціни… Замальовки про життєвий 
шлях ювіляра Гальченка Івана Васильовича: нарис. – Полтава: «АСМІ», 
2007 – 72 с. 
Хроніко-біографічна замальовка про життєвий шлях і професійне 

становлення Заслуженого працівника освіти України, депутата обласної Ради 
Гальченка Івана Васильовича, який пройшов шлях від учителя середньої школи до 
директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. Мені 
студенту Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка по 
закінченні служби в лавах Радянської  армії, довелося навчатися разом з Іваном 
Васильовичем Гальченком на ріднім факультеті. Там і звела мене доля з 
ювіляром, і пізніше де б ми не працювали наші шляхи завжди переплітались. З 
ким би не доводилось говорити про Івана Васильовича всі відгукуються 
позитивно, а я хочу сказати, це сліпий виконавець доручень, а завжди відшукує 
раціональне, і стає ініціатором добрих і корисних справ. Далі піде щира 
розповідь про нелегке сільське дитинство повоєнних років становлення його як 
особистості, початок педагогічної діяльності, формування організаторських 
здібностей, про теплі стосунки з колишніми учнями, колегами, друзями та 
земляками. У виданні наводяться цікаві факти про організацію і роботу в 
обласній Раді, відкриття навчальних закладів нового типу, про принципи 
формування управлінського апарату в галузі освіти. Автор  сподівається, що 
замальовка  про життя та долю нашого земляка, людину, яку я називаю 
братом, зацікавить широке коло читачів.   Наклад 200 примірників 
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11. Королюк С.В. Освітній менеджмент. Навчально-методичний 
посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / 
Упор. С.В.Королюк. – Полтава: АСМІ, 2007. – 186 с. 
У науково-методичному посібнику запропоновано матеріали та методичні 

рекомендації щодо вивчення курсу „Освітній менеджмент” слухачами курсів 
підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. 
Буде в нагоді викладачам і методистам інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, методичним працівникам районних (міських) методичних 
кабінетів, керівникам шкіл та вчителям–слухачам курсів підвищення 
кваліфікації. 
Наклад 200 примірників  

 
 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ: 

 

 

12. Літературні музеї Полтавщини. Степаненко М.І - Полтава: АСМІІ, 
2006. - 404 с.  

У книзі вміщено розповіді про музеї письменників, які  народилися на 
Полтавщині або які пов’язали свою життєву і творчу долю з цим багатим на 
літературні таланти краєм. ЇЇ адресовано вчителям української мови і 
літератури, зарубіжної літератури, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, 
працівникам культури, усім, т цікавиться літературним життям 
Полтавщини. 
 Полтавський край вельми щедрий на літературні таланти. Саме з ним 
пов’язується нова епоха в історії українського красного письменства, наречена 
Панасом Митним „добою Котляревського”, який „перший по талану…замів у 
літературну мову наше просте слово”. Це слово до Івана Котляревського 
плекала реальна чи легендарна полтавка Маруся Чурай, котра „піснями 
виспівала душу”. Його виводила на широку літературну дорогу полтавські 
літописці Григорія Грабянка та Самійло Величко, філософ і письменник із 
Чорнух Григорій Сковорода. Народне слово, яке було кинуте напризволяще, у 
добу після зачинателя нової літератури й літературної мови  рознесли над 
українським простором полтавські письменники Євген Гребінка, Левко 
Боровиковський, Амвросій Метлинський, Леонід Глібов, Олекса Стороженко, 
Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Панас Мирний, Володимир Cамійленко, 
Архип Тесленко, Микола Філянський. Їхню справу достойно продовжили Андрій 
Головко, Юрій Дольд-Михайлик, Микола Зеров, Григорій Тютюнник, Олександр 
Ковінька, Олесь Гончар, Павло Загребельний, Василь Симоненко, Олексій 
Коломієць, Борис Олійник, Володимир Мирний, Микола Костенко, Анатолій 
Дімаров. Правдою й врою служили і служать рідному слову вихідці із 
Полтавщини, які опинилися за межами рідної землі, – Василь Барка і Петро 
Одарченко, Дмитро Нитченко і Микола Степаненко, Михайло Орест і Павло 
Маляр, Микола Ковшун і Леонід Лиман, Олег Зуєвський і Олекса Ізарський, Іван 
Майстренко і Василь Онуфрієнко, Володимир Старицький і Микола Лаз 
орський. Полтавщину на весь світ прославив Микола Гоголь. Миргородська 
земля стала другою батьківщиною для видатного класика грузинської 
літератури ХVІІІ століття Давида Гурамішвілі. Довгий час у Полтаві жив 
видатний письменник, правозахисник Володимир Короленко. 
 Пам’ять про цих славетних краян зберігають хранителі муз – 
літературно-меморіальні музеї – Івана Котляревського, Панаса Мирного, 
Миколи Гоголя, Володимира Короленка, Давида Гурамішівілі, Григорія 
Сковороди, Архипа Тесленка, Василя Симоненка, Олеся Гончара. Двері цих 
закладів культури завжди відчинені для всіх, хто шанує минувшину, хто 
закоханий у рідне слово, хто вболіває за нашу культуру, кому не байдужа доля 
України. Прислухаймося до голосів тих велетів Духа, які зайняли гідне місце в 
українській історії, прочитавши книгу доктора філологічних наук, професора 
Миколи Івановича Степаненка. 
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13. Впровадження нових педагогічних технологій на уроках української 
мови та літератури. За матеріалами роботи Міжрегіональної 
експериментально творчої групи вчителів української мови і літератури 
Полтавської, Сумської та Харківської областей. – Харків: ХОНМІБО, 
2006. – 264 с. 

У сучасних умовах суспільного розвитку, національного відродження України 
все більше зростає роль школи у формуванні особистості, здатної забезпечити 
прогрес нації. У „Державному стандарті…” змістом базової та повної середньої 
освіти передбачається створення оптимальних передумов „для всебічного розвитку 
особистості”, а сам зміст „визначається на засадах загальнолюдських і 
національних цінностей, науковості, систематичності знань, їх цінності для 
соціального становлення людини, гуманізації й демократизації освіти”. Важливою 
складовою змісту освіти є шкільний курс української мови та літератури. 
 Сучасні тенденції якісного розвитку оновлення нашого суспільства, яке 
проголосило особистість соціальною цінністю, висунули перед освітою низку нових 
завдань, котрі передбачають впровадження в практику навчання технологічного 
підходи. 
 Необхідність досягнення освітньої мети спонукає вчителів, науковців до 
пошуку ефективних педагогічних технологій, котрі б дозволили створити нову 
школу, яка б сприяла творчому, інтелектуальному, духовному розвитку 
конкурентноздатної особистості. 
 Саме ці проблеми спонукали нас до створення на базі трьох інститутів: 
Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і 
впровадження в практику роботи педагогів України такої нової форми, як 
Міжрегіональна творча група вчителів української мови та літератури, що 
протягом 2005-2006 років працювала над темою „Шляхи впровадження нових 
педагогічних технологій на уроках української мови і літератури”. До складу цієї 
групи ввійшло по п’ять учителям української мови та літератури загальноосвітніх 
навчальних закладів Полтавської, Сумської та Харківської областей. Групи очолили 
методисти з української мови та літератури або викладачі ПОІППО, СОІППО, 
ХОНМІБО.  Двічі на рік на базі однієї з областей проводилися виїзні дводенні 
науково-практичні семінари. Вони дозволили ознайомитися з досвідом роботи 
вчителів кожної області, з’ясувати наскільки продуктивними є презентовані ними 
педагогічні технології і доцільність ознайомлення з ними вчительського загалу. 
 Посібник є результатом роботи членів Міжрегіональної експериментальної 
творчої групи вчителів української мови та літератури, що містить узагальнені 
матеріали і дає можливість ознайомитися з сучасними підходами в організації 
навчально-виховного процесу. Автори: дають стислу характеристику педагогічних 
технологій, розкривають дидактичні можливості та особливості використання на 
уроках української мови та літератури і в позаурочний час, подають власні 
оригінальні наробки. 
 Запропонований посібник допоможе не тільки поглибити підготовку 
вчителів-філологів, а й сприятиме їх творчим пошукам у визначенні нових 
ефективних шляхів модернізації мовно-літературної освіти.  

 
 

14. Науково-методичні основи змісту сучасної освіти. Науково-
методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, М.І.Степаненко, 
О.П.Коваленко, В.В.Чирка. –Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с. 

Науково-методичний посібник висвітлює актуальні проблеми методики 
та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення української мови  з 
погляду правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної літератури на 
основі компаративного навчання при вивченні природничих дисциплін, 
застосування інноваційних педагогічних технологій, використання творів 
мистецтва як засобу гармонізації і психологічного захисту людини, методичні 
аспекти зовнішнього оцінювання як фактору підвищення якості освіти, 
комплексна оцінка дидактичного процесу. 
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15. Методичні проблеми впровадження профільного навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах області: шляхи їх вирішення: 
Матеріали обласної науково-практичної конференції: 28 листопада 2006 р. 
– Полтава. – 2006. – 77 с. 

Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні 
засади профільної освіти, якими є: принципи особистісно та компетентнісно 
орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього 
процесу. Висвітлюються стан і перспективи профільного навчання в області 
по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-
математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному. 

Матеріали посібника адресовано слухачам курсів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, студентам вищих педагогічних навчальних 
закладів, учителям та методичним працівникам. 

 
 
ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ І ІНФОРМАЦІЇ: 
 

 

16. Навчання: Нові стратегії розвитку / Упоряд. Г. Сиротенко Г.О. – К.: 
Шк. світ, 2007.-128 с.– (Б-ка "Шк. світу").   

В книзі обґрунтовано необхідність формування педагога до здійснення 
інноваційної діяльності, управління нововведеннями в школі як самостійним видом 
діяльності керівника навчального закладу. 

Автор  пропонує конкретні методики та матеріали, що допоможуть 
навчити кожного учня керувати знаннями, розвивати творче мислення, подавати, 
пояснювати і відстоювати ідею проекту, оцінювати себе та інших. 

Матеріали призначені для керівників шкіл, педагогів.    

 

17. Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення "Школи 
майбутнього". Збірник статей / Полтава: ПОІППО, 2007.– 64 с. 
       У збірнику статей висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів 
Полтавщини. Автори, директори інноваційних навчальних закладів області 
діляться досвідом втілення у практику роботи своїх закладів  інноваційних ідей 
з управління, розглядаючи їх як основу для створення "Школи майбутнього".   

 
ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ: 
  

 

18. Павлова Н., Куляєва О. Методичне забезпечення державної атестації 
ЗНЗ. – К.: Шк.. світ, 2007, - 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»). 
 
Посібник складається з нормативних документів про державну атестацію 
навчальних закладів, методичних матеріалів, які розкривають технологію 
проведення атестаційної експертизи та визначення рівня атестації 
навчального закладу, орієнтовних макетів підсумкових документів та 
матеріалів за наслідками атестаційної експертизи, самоатестації 
освітньої діяльності навчального закладу, додатків, які використовуються 
за вибором  голови експертної комісії.  
Розрахована на спеціалістів управлінь (відділів) освіти та керівників 
навчальних закладів. 
Обсяг в ум. друк. арк. -   8,7  
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ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

19. Соціально-психологічні технології роботи з дітьми, що потребують 
особливої уваги. Матеріали обласного науково-практичного семінару. / 
Автор-укладач Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. - Полтава: ПОІППО, 2007. - 
36с. 

 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару “Соціально-

психологічні технології роботи з дітьми, що потребують особливої уваги” 
входять: програма семінару, технологія ОЦППСР щодо впровадження 
проектного підходу в діяльність психологічної служби області, проекти-
переможці обласного конкурсу по роботі з дітьми, що потребують особливої 
уваги; психолого-педагогічна система профілактики та корекції суїцидальної 
поведінки учнівської молоді, методичні рекомендації за наслідками семінару та 
інформаційні ресурси. 

Тираж 80 примірників 

 

20. Науково-теоретичні засади у роботі співробітників психологічної 
служби з дітьми, що потребують особливої уваги. Матеріали обласного 
науково-практичного семінару. Автор-укладач Н.О.Лук’яненко, 
Я.В.Сухенко. - Полтава: ПОІППО, 2007. – 40 с. 

До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару “Науково-
теоретичні засади у роботі співробітників психологічної служби з дітьми, що 
потребують особливої уваги” входять: програма семінару, методичні 
рекомендації керівникам районних (міських) центрів практичної психології і 
соціальної роботи, практичним психологам та соціальним педагогам ПТНЗ, 
ВНЗ І-ІІ р.а., шкіл-інтернатів щодо створення технології супроводу дітей, що 
потребують особливої уваги. Розглянуто основні поняття відповідно до 
тематики науково-практичного семінару. Наведено вимоги щодо розробки та 
якісного оцінювання технології психолого-педагогічного супроводу. Включено 
довідник робочих адрес працівників психологічної служби з метою 
налагодження процесу співпраці. 

Тираж 80 примірників 

 

21. Про виконання Програми розвитку психологічної служби системи 
освіти Полтавської області до 2008 року. Діяльність психологічної служби 
з питань до профільної підготовки в основній школі. Автор-упорядник 
К.М.Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 92с. 

 
Збірка містить аналіз розвитку психологічної служби системи освіти 

Полтавської області з часу заснування та до сьогодення. Також до збірки 
увійшли методичні матеріали щодо актуальних напрямків роботи служби 
протягом 2007-2008 навчального року. У додатках подано нормативно-правові 
документи, які регулюють діяльність психологічної служби та деякі з них, які 
знаходяться на контролі. Цікавим буде каталог наукових розробок Академії 
педагогічних наук України та психологічної служби Полтавщини.  Для 
методистів РМК(ММК), завідувачів, директорів центрів практичної 
психології, практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів.  

Тираж 80 примірників 
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22. Визначення готовності учнів четвертих класів до переходу в школу 
ІІ ступеня. Проведення підготовчої роботи з педагогічним колективом та 
батьками з метою запобігання посилення стресових ситуацій та подолання 
негативного ставлення до моніторингового дослідження. Методичні 
рекомендації. Укладачи Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 24с. 
 

В методичних рекомендаціях подано матеріали щодо психологічних 
аспектів готовності школярів до переходу у середню ланку школи; програму 
діагностичного мінімуму; вимоги до оформлення висновків та рекомендацій 
зацікавленим особам за результатами діагностики; матеріали на допомогу 
практичному психологу щодо проведення підготовчої роботи з педагогічним 
колективом та батьками з приводу підготовки та організації моніторингового 
дослідження. Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам, 
педагогам 

Тираж 80 примірників 

 

23. Психологія як шкільний предмет. Матеріали обласної інструктивно-
методичної наради. Укладач Н.О.Лук’яненко. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 
24с. 
 

До збірки матеріалів обласної інструктивно-методичної наради входять 
статті за темою «Психологія як шкільний предмет», методичні рекомендації 
обласного центру практичної психології і соціальної роботи працівникам 
психологічних служб щодо викладання психології в навчальних закладах. У 
представлених публікаціях розглянуто основні проблеми щодо викладання 
психології у навчальних закладах та шляхи їх вирішення. Також представлена 
авторська програма курсу «Основи професійного самовизначення». 

Тираж 80 примірників 

 

24. Подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі. Методичні 
рекомендації. Укдадачи Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 16 с. 

 
В методичних рекомендаціях подано ключові поняття, які описують 

кризові ситуації, план дій, шляхи допомоги, методи профілактики пост 
стресових розладів, рекомендації щодо взаємодії із ЗМІ та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. Адресовано практичним психологам, соціальним 
педагогам, класним керівникам, педагогам, керівникам навчальних закладів. 

Тираж 80 примірників 

 

25. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в 
системі освіти Полтавської області. Методичний посібник. / Автор-укладач 
Я.В.Сухенко. За ред. В.Ф.Моргуна. - Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с. 
 

До методичного посібника включені питання нормативно-правового 
забезпечення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію в 
системі освіти Полтавської області; науково-теоретичні засади проведення 
експертизи; матеріали щодо організаційно-методичного забезпечення 
експертизи; перелік психодіагностичного інструментарію, рекомендованого 
Полтавським обласним центром практичної психології і соціальної роботи до 
використання фахівцями психологічної служби у закладах освіти Полтавської 
області; форми для подання матеріалів на експертизу; довідник адрес та 
телефонів співробітників психологічної служби Полтавської області. 

Адресовано керівникам районних (міських) центрів практичної психології і 
соціальної роботи, методистам. які відповідають за психологічну службу в 
РМК, практичним психологам, соціальним педагогам. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 
 

 

26. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія:  Підруч. 
для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 
240 с. 
 
Підручник для учнів 7 класу 12-річної школи. У змісті викладені найбільш 
загальні біологічні знання про  живу природу і її представників. Методи і 
форми роботи, що подаються у підручнику, зберігає наступність з 
підручниками “Природознавство. Довкілля” 5 класу та 
“Природознавство”  6 кл. Його методичний апарат розрахований на 
впровадження діяльнісної моделі навчання. 
 

 
 

27.  Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г. Фізика:  
Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 
2007. — 160 с. 
 
Підручник для учнів 7 класу 12-річної школи. Зміст і структура 
підручника містить загальні знання про природу, і зберігає наступність 
з підручниками “Природознавства” 5-6 класів. 
 

28. Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія. Робочий зошит: Навч. 
посібн. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 
2007. — 68 с. 
 
Робочий зошит допоможе учневі організувати свою роботу під час 
вивчення курсу “Біологія” 7 класу. Він містить лабораторні та 
практичні роботи з біології, запитання до тематичного  оцінювання, 
структурно-логічні схеми та схему “Образ природи”. 
 

 
 

29.  Ільченко О.Г., Стрюк Л.О. Фізика. Робочий зошит: Навч. посібн. 
для 7 кл. загальноосвітн. навч. зал. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 
64 с. 
 
Робочий зошит для учнів 7 класу. Містить лабораторні роботи, 
структурно-логічні схеми, завдання, які допомагають виділити основні 
знання. 
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2. Список публікацій працівників ПОІППО за 2007 р. 
 

Статус 
видання, в 

них: кількість 
/ загальний 
обсяг праць 

Точний бібліографічний опис публікацій 
 
 

Курсив – текст у друці 

Обсяг в ум. друк. 
арк 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
Монографія, 
посібники 
2/9,2 

1. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В. Бізнес планування.  
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (рішення №1,4/18-
Г-732 від 15.05.07 р.) – К.: Вид. дім «Професіонал», листопад 2007 р.  

2,0 

 2. Навчання: Нові стратегії розвитку / Упоряд. Г. Сиротенко Г.О. 
– К.: Шк. світ, 2007. - 128 с. – (Б-ка "Шк. світу").   

 

7,2 

Фахові з 
переліку ВАК 
видання 

9 /5,6 

3. Клепко С.Ф. Онтологічні проблеми в філософії освіти // 
Філософські обрії. Журнал ІФ НАНУ. – 200?. - №?-?. -  С.? - ?. 

0,7 

 4. Клепко С.Ф. Онтологічні проблеми в предметному полі 
філософії освіти  // Постметодика. – 200?. - №?. – С. ? –  ??. 

1,1 

 5. КлепкоС.Ф. Філософія освіти в педагогічній освіті // 
Філософія освіти. – 200?. - №?. – С. ?? - ??. 

1,1 

 6. Бондар Т.О. Утопічна творчість як акт трансгресії // 
Філософські обрії. – 2007. – №17. – С.122-133. 

0,5 

 7. Бондар Т.О. Теорії блага в умовах соціокультурної інтеграції: 
урівноваження інтерпретацій // Нова парадигма: Журнал наукових праць 
/Гол. ред  В.П.Бех. – Вип. 65. – ч. 2. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2007. – 333 с. – С.24-30. 

0,4 

 8. Бондар Т.О. Трансформація утопічної свідомості в умовах 
постіндустріального суспільства // Культура народов Причерноморья. – 
№106. – 2007. – С. 17-20. 

0,4 
 

 9. Гетало В.П. Малий бізнес і держава: перспективи створення 
системи інноваційного розвитку в Україні // Економіка і право. – 200?. – 
№?. – С. ??-?? 

0,4 

 10. Нічуговська Л.І., Фомкіна О.Г. Економіка освіти в контексті 
глобалізації // Постметодика. – 2007. – №1 (72). – С.15 – 18. 

0,5 

 11. Нічуговська Л.І. Формування конкурентоспроможності 
студентів ВНЗ в процесі навчання математичним дисциплінам 
//Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний 
збірник наукових робіт. – Випуск? – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – С.? – 
?. 

0,5 

Тексти в 
книгах 

2/5,0 

12. Клепко С.Ф. Освіта  як сума національної ідеї // Україна в 
пошуках себе. Національна ідея , проблеми розвитку. Зб. Матеріалів 
експертів Всеукраїнської експертної мережі. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2007. – С.203 – 221. 

1,0 

 13. Клепко С. Курикулум як проблема шкільної освіти України //  
«Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного 
курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття». 
Всеукраїнська науково-практична конференція 26 - 27 червня 2007 р. м. 
Київ / Україна - Проект „Рівний доступ до якісної освіти”; Академія 
педагогічних наук України; Державна установа «Директорат програм 
розвитку освіти» Міністерства освіти і науки України. – Київ: 2007. – С. 
85 – 143. 

4,0 
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Газетні і 
журнальні 
публікації 

9/7,2 

14. Клепко С. Ф. Економіка освіти з точки зору філософії освіти // 
Управління освітою. - 2007. - №7. - С. 10 – 17. 

1,0 

 15. Клепко С.Ф. Бар’єри концептуального вибору, або Чи є 
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“Природознавство” // Імідж сучасного педагога. — 2007 — № 3 
(72). — С. 22-27. 

12.  Ільченко О. Проектне навчання в освітній системі 
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– 2007.– № 5-6.– С.29-30 

0,2 ум.др.арк. 
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2 

 Всього: 10 праць, обсяг в ум.друк.арк – 7,3  
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Фахові з 
переліку ВАК 
видання 3/0,4 

1. Сімон О.П. Василь Сухомлинський і довкілля 
Полтавщини.// Постметодика. – 2007. № 2. – С.8 -12. 

0,2 
 
 

 2. Сімон О.П.Методичні рекомендації працівникам ДНЗ з 
нагоди 70 – річчя Полтавської області // Імідж сучасного педагога. 
-2007. – № 5 -6. – С.25 -28 

0,1 
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18 – 19 вересня  2007 р.- Полтава, 2007. – С15 - 16 

 
0,04 

 6. Тимошенко Н.П. Навчання дітей з особливими потребами і 
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дизартрії // Матеріали обласного семінару „Особливості 
колекційної роботи при дизартрії. 24 квітня 2007 року в м .Полтава 

 
2,5 

 ВСЬОГО 8 праць, обсяг в ум.друк.арк – 5,18  
ВІДДІЛ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ 

Матеріали 
конференц30/7

0,5 

1. Гелеверя Р.О.Співпраця шкільного бібліотекаря та класного 
керівника по формуванню читацької компетенції учнів: Збірник 
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О.О., Кошова В.М. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 184 с. 

8,6 

 3. Гелеверя Р.О.Краєзнавчі   аспекти  роботи   шкільної  
бібліотеки   (з  досвіду  роботи бібліотекаря ЗОШ № 10 м. Полтави 
Тюваєвої О.В.): Збірник матеріалів / Упор. Гелеверя Р.О.  – 
Полтава: ПОІППО, 2007. – 25 с. 

1,4 
 

 4. Гелеверя Р.О. Комунікативні технології навчання як засіб 
профільного навчання російської мови: Збірник науково-
методичних матеріалів. Профільне навчання: досвід впровадження, 
інноваційні технології, каталог програм. – Полтава: ПОІППО. – 
2007. – С.111-113 

0,2 

 5. Кирієнко М.І. Оптимізація навчально-виховного процесу 
при впровадженні нової програми фізичної культури 12-річного 
терміну навчання: Збірник матеріалів обласного семінару-
практикуму/ Упор. Кирієнко М.І.  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 23 
с. 

0,9 

 6. Кірієнко М.І. Шляхи підвищення ефективності викладання 
предмета «Захист Вітчизни та військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді в сучасних умовах: Збірник матеріалів обласного 
семінару-практикуму/ Упор. Кирієнко М.І..  – Полтава: ПОІППО, 
2007. – 21 с. 

0,9 

 7. Халецька Л.Л. Музичне краєзнавство: Програма 
факультативного курсу для класів художньо-естетичного та 
гуманітарного профілів.7 клас: Збірник матеріалів / Упор. 
Халецька Л.Л., Лобач О.О.  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 20 с./ 

0,8 

 8. Халецька Л.Л. Співа Полтавщина, і ніколи не стихнуть 
пісні… Музичне краєзнавство.Випуск 1: Збірник матеріалів / Упор. 
ХалецькаЛ.Л..  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 46 с. 

1,9 

 9. Халецька Л.Л. Музичний феномен Глобинського району 
Полтавської області. Музичне краєзнавство. Випуск 2 : Збірник 
матеріалів / Упор. Халецька Л.Л.  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 55 
с. 

2,3 

 10. Халецька Л.Л. Методичне та кадрове забезпечення 
впровадження в загальноосвітні навчальні заклади області курсу 
«Художня культура»: Збірник матеріалів обласного семінару-

2,1 
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практикуму/ Упор. Халецька Л.Л.  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 50 
с. 

 11. Чемшит В.Г. Проектний метод в освітній галузі 
«Технологія».На допомогу вчителеві трудового навчання 12-річної 
школи: Збірник матеріалів / Упор. Чемшит В.Г. – Полтава: 
ПОІППО. – 2005.- 65с. 

2,8 

 12. Чемшит В.Г. Роль особистісно орієнтованої проектно-
технологічної підготовки учнів 5-9 класів у формуванні культури 
підприємливості: Збірник матеріалів обласного семінару 
практикуму методистів рай(міськ) методичних кабінетів та 
керівників районних (міських) методичних об`єднань вчителів 
трудового навчання та креслення /Упор. Чемшит В.Г.- Полтава: 
ПОІППО.- 2006.-32с. 

1,4 
 

 13. Чемшит В.Г. Організація  проектно-технологічної  
діяльності учнів на уроках трудового навчання: Збірник матеріалів 
/ Упор. Чемшит В.Г. .-Полтава: ПОІППО.- Частина І (обслуговуючі 
види праці).- 2006 – 127с. Частина ІІ (Технічні види праці).- 2007.- 
160с. 

6,8 

 14. Настенко Н.В. Перший форум батьківської громадськості. 
Сучасна роль батьківської громадськості і учнівського 
самоврядування в державно-громадській моделі управління 
освітою: Збірник матеріалів / Упор. Настенко Н.В. – Полтава: 
ПОІППО. – 2007.-  44с. 

2,0 

 15. Настенко Н.В. Дитячо-юнацькі козацькі товариства 
Полтавщини: Збірник матеріалів / Упор. Настенко Н.В.- Полтава.- 
«Фірма техсервіс».-2007.-60с. 

2,5 

 16. Настенко Н.В. Сучасна роль батьківської громадськості в 
державно –громадській моделі управління освітою: Збірник 
матеріалів / Упор. Настенко Н.В. – Полтава: ПОІППО. – 2006.-55с. 

2,4 

 17. Настенко Н.В. Веселі літні канікули: Збірник матеріалів / 
Упор. Настенко Н.В. – Полтава: ПОІППО. – 2007.-34с. 

1,6 

 18. Настенко Н.В. Організація роботи з обдарованими дітьми в 
навчальних закладах Хорольського району: Збірник матеріалів  
/Упор.Настенко Н.В. – Полтава: ПОІППО. – 2006.-76с. 

3,3 

 19. Настенко Н.В. Громадянсько-патріотичне виховання 
учнівської молоді. Здобутки та проблеми освітян Полтавщини: 
Збірник матеріалів /Упор. арк.�бер Н.В. .- Полтава: ПОІППО, 
2005. – 96с. 

4,0 

 20. Настенко Н.В. Цінності родинно-сімейного виховання 
учнів у світлі реалізації обласної Програми системи виховання 
учнівської молоді: Збірник матеріалів обласного семінару-
практикуму методистів районних (міських) методичних кабінетів 
/Упор. арк.�бер Н.В.- Полтава: ПОІППО, 2006.-39с. 

1,7 

 21. Каліберда Г.А. Цінності православної культури як фактор 
морально-етичного виховання школярів: Науково-методичний 
посібник /Уклад.: П.І.Матвієнко, Г.А.Каліберда.- Полтава.- 
ПОІППО, 2007.-192с. 

8,8 

 22. Каліберда Г.А. Основи православної культури: Регіональна 
програма факультативу для учнів 1-4 класів середньої 
загальноосвітньої школи: Збірник матеріалів /Укл. О.О.Лобач, 
Г.А.Каліберда.- Полтава: ПОІППО,2007.-26с. 

1,2 

 23. Каліберда Г.А. Впровадження інноваційного проекту 
здоров`я – зберігаючи технологій як умови формування культури 
здоров`я школярів. Проект «Діалог» (з досвіду роботи управління 
освіти виконкому Кременчуцької міської  ради): Збірник 
матеріалів /Упор. арк.�берда Г.А. Полтава: ПОІППО, 2007.-83с. 

4,0 
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 24. Сліпак В.О. Формування і розвиток  творчих здібностей 
учнів на основі культурно-національних традицій на уроках 
образотворчого мистецтва. Збірник матеріалів / Упор. Сліпак.В.О.  
– Полтава: ПОІППО, 2007. – 25 с. 

1,3 

 25. Сліпак В.О.  Введення школярів  у світ прекрасного: 
Збірник матеріалів / Упор. Сліпак В.О.  – Полтава: ПОІППО, 2007. 
– 25 с. 

1,0 

 26. Сліпак В.О. Кращі вчителі образотворчого мистецтва 
області: Збірник матеріалів / Упор. Сліпак В.О.  – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 16 с. 

0,7 

 27. Сліпак В.О. Образотворче мистецтво (методичні 
рекомендації, поради). Збірник матеріалів / Упор. Сліпак В.О..  – 
Полтава: ПОІППО, 2007. – 25 с. 

1,0 

 28. Сліпак В.О. Світло далекої зірки (творчість художниці 
Марії Башкирцевої). Збірник матеріалів / Упор. Сліпак В.О.  – 
Полтава: ПОІППО, 2007. – 25 с. 

1,0 

 29. Сліпак В.О. Формування художньої культури школярів 
засобами образотворчого мистецтва. Збірник матеріалів / Упор. 
Сліпак В.О.  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 30 с. 

1,3 
 

 30. Гелеверя Р.О. Современное состояние образовательного 
пространства и преподавания русского  языка в учебных 
заведениях Полтавской области./ Текст як об’єкт лінгвістичного 
дослідження і засіб навчання мови. Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції 18-20 вересня 2007 р. м.Полтава: 
Збірник наукових доповідей: у 2 т. – Полтава: Освіта, 2007. – 302-
304 с. 

0,2 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

2/ 0,6 

31. Гелеверя Р.О., Шакотько Л.Т. Шкільна  бібліотека в 
соціокультурному контексті // Імідж сучасного педагога. – 2007. - 
№ ____. 

 

0,5 

 32. Сліпак В.О. До ювілею композитора М.В.Лисенка / 
Українська музична газета.- 2007.- № 3 (65).- с.3. 

0,1 

 Всього 32 праць, обсяг в ум. друк. арк. 71,1  
ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Посібник 
2/4,68 

1. Олімпіадні задачі з хімії. Навчально-методичний посібник / 
Автори-упорядники: Н.І. Шиян, О.О. Буйдіна, Т.О. Кравченко – 
Полтава: ПОІППО, 2007. –  68 с. 

 

2,19 

 
2.  Хімія. 7 клас. (Навчальний посібник) / Автори-укладачі: 

Буйдіна О.О., Севастьян Л.О., Комашко О.О., Тупиця Н.В. – 
Полтава: – ПОІППО, 2007. – 68 с. 

2,49 

Матеріали 
конференцій 

1 / 0,4 
 

3. Буйдіна О.О. Формування комунікативних компетенцій 
школярів засобами змісту хімічної освіти. // Розвиток наукової 
творчості майбутніх учителів природничих дисциплін. XIV 
Каришинські читання. Збірник наукових праць. 24-25 травня 2007 
року. Полтава, 2007. – С. 245-248. 

 

0,4 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

2/0,61 

4. І.Б.Гарус, Е.Б.Яворський. Математичні змагання школярів 
імені М.В.Остроградського у Полтавській області.// Імідж 
сучасного педагога. - № 9-10 (68-69). - 2007. - C. 70-71. 

 

0,19 

 
5. Козак І. Традиційні та інноваційні форми проведення уроків 

основ здоров’я. // Імідж сучасного педагога. - № 3 (72). - 2007. - C. 
70-73. 

0,42 

 Всього 5 праць, обсяг в ум.др.арк – 5,69  
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3. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ за 2007 р.(Стоцька О.В., 
Александрова Л.А.) 

Протягом року бібліотекою ПОІППО відсліжувалися в ЗМІ матеріали про ПОІППО та 
інші інститути післядипломної освіти для своєчасного поповнення ними стенду «Огляд освітніх 
подій ПОІППО».  

Бібліотека постійно поповнювала список публікацій у місцевій пресі, присвячених 
освітній проблематиці, що з`явилися друком упродовж 2006 – 2007 року. 

 
ПРЕСА: 

IV загальнонаціональний етап 7-го Міжнародного конкурсу з української мови ім. 
Петра Яцика та нагородження переможців ІІІ (обласного) етапу конкурсу 

(27 січня 2007 р., ЗОШ № 26 м. Полтави) 
О.Стоцька. Полтавщина визначила переможців конкурсу ім. Петра Яцика // обласне 

комунальне інформагентство «Новини Полтавщини», www. regionnews.poltava.ua, 29-01-2007. 
 
Колегія управління освіти і науки ПОДА  „Про підсумки роботи установ і закладів 

освіти області  у 2006 н.р. та завдання на 2007 н.р ” 
(15 лютого 2007 року) 

Дитсадочки реабілітовуються // обласне комунальне інформагентство «Новини 
Полтавщини», www. regionnews.poltava.ua, 22-02-2007. 

 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості,  присвячений Т.Г.Шевченку 

(лютий, 2007 р.) 
О.Коваленко, О.Стоцька. Переможці конкурсу учнівської творчості поїдуть у Канів // 

обласне комунальне інформагентство «Новини Полтавщини», www. regionnews.poltava.ua, 15-
02-2007. 

 
Підсумки обласного туру Всеукраїнського конкурсу „Вчитель року-2007” 
 О.Стоцька. Учитель року – 2007// обласне комунальне інформагентство «Новини 

Полтавщини», www. Regionnews.poltava.ua, 22-02-2007. 
 О.Стоцька. Вчителі змагалися за звання кращого // Полтавський вісник. –  2007. –  № 11 

(922), 16 березня.  
 

Всеукраїнський семінар «Економіка освіти і освітня діяльність» 
(грудень,  2006) 

Рекомендації Всеукраїнського семінару «економіка освіти і освітня діяльність» // 
Управління освітою. – 2007. – № 3 (147). – С.10. 

В.Лелюх. Думки начальника, обтяженого досвідом // Управління освітою. – 2007. – № 3 
(147). – С.12-13. 

 
«Круглий стіл» «Кирило-Мефодіївське товариство: історичний аспект діяльності, 

зв‘язки із сучасністю» 
(ПОІППО, 28 березня 2007 р.) 

О.Стоцька. Кирило-Мефодіївське товариство: історія та розвиток/ // обласне комунальне 
інформагентство «Новини Полтавщини», www. Regionnews.poltava.ua,  

 28-03- 2007. 
О.Стоцька. Ідеї братства живі // Полтавський вісник. – 2007. –  № 14 (925), 6 квітня. 
 

Відкриття і закриття ХХ Всеукраїнської олімпіади з інформатики 
(Кременчук, Палац ім. Петровського, 11.04.07  – Кременчуцьке педучилище, 15.04.07) 

О.Стоцька. «Витав дух прекрасних алгоритмів…» // обласне комунальне інформагентство 
«Новини Полтавщини», www. Regionnews.poltava.ua, 18-04- 2007. 
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В.Ількова. Всеукраїнська олімпіада з інформатики // Зоря Полтавщини. – 2007. – № 77-78 
(20923-20924), 30 травня 2007 р. 

О.Курилов. У Кременчуці відкрили всеукраїнську олімпіаду з інформатики // обласне 
комунальне інформагентство «Новини Полтавщини», www. Regionnews.poltava.ua, 11-04- 2007. 

 
Обласна конференція директорів інноваційних закладів «Інноваційні ідеї та 

технології навчання як основа створення «школи майбутнього» 
(Ковалівка, ліцей-інтернат для обдарованих дітей, квітень 2007 р.) 

Г.Сиротенко. У Ковалівці – школа майбутнього // обласне комунальне інформагентство 
«Новини Полтавщини», www. Regionnews.poltava.ua, 21-04- 2007. 

 
Українсько-голландський проект з міжнародним центром розвитку шкільництва, 

APS International (Утрехт, Голландія)  «Громадські платформи освітніх реформ в Україні». 
Тренінг для експертів з теми: «Підготовка конвенцій та діалог з органами влади та 

громадськістю», підтема «Підручники» 
(27 -28 квітня 2007 р.) 

О.Стоцька. Реформи надто важливі, щоб довіряти їх лише реформаторам // Управління освітою. – 
2007. – № 12 (156). 

В.Іщенко. Наш підручник скопіювали білоруси та росіяни //Газета по-українськи. - № 
378, 1 червня 2007.р 

 
 
РАДІО, ТБ 

Зустріч з поетесою Галиною Вовченко та презентація книжки «Перехрестя» - 
укладачі – вчителі історії з Карлівського району І.Бесараб, Г.Вовченко 

(18 січня 2007 р.) 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Володимира Дряпака. Програма «Полтавські телевізійні 

новини», 20.01.07. 
 

«Круглий стіл» «Національна єдність і розвиток України» до Дня соборності, 
(22 січня 2007, ПОІППО) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Наталії Рясної, оператора Олександр Ващенко у  програмі 
«Полтавські телевізійні новини», 22.01.07. 

Студія «Місто». Сюжет Ольги Юровської-Добропас у програмі новин,  22.01.07. 
 

4  (загальнонаціональний) етап 7 Міжнародного конкурсу 
знавців української мови ім. П.Яцика, 

(27 січня 2007) 
Студія «Місто». Сюжет  у програмі новин,  29.01.07. 
 
Колегія  УОІН «Про підсумки роботи установ і закладів освіти у 2006 р. та основні 

завдання на 2007 р». 
(15 лютого 2007 р.) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Наталії Рясної, оператора Максима Кривошеєва у  програмі 
«Полтавські телевізійні новини», 18.02.07. 

Обласне радіо та радіо ФМ «Ваша хвиля». Сюжет Тетяни Весни у програмах новин, 
16.02.07. 

 
Відкриття обласного конкурсу «Учитель року-2007» 

(ПОІППО, 19 лютого 2007 року) 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Наталії Рясної у  програмі «Полтавські телевізійні новини», 

22.02.07. 
Студія «Місто». Сюжет Олени Неходи у програмі новин,  21.02.07. 
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Обласне радіо. Сюжет Марини Лисенко у програмі  новин, 19.02.07. 
Радіо ФМ «Ваша хвиля». Сюжет  Катерини Галактіонової у програмі новин, 19.02.07. 
 

Закриття обласного конкурсу «Учитель року-2007» 
(Мала актова зала ОЦЕВУМ, 22 лютого 2007 р.) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Наталії Рясної у  програмі «Полтавські телевізійні новини», 
23.02.07. 

Обласне радіо та радіо ФМ «Ваша хвиля». Сюжет Катерини Галактіонової  у програмах 
новин, 19.02.07. 

 

Зустріч заслужених учителів України з лауреатами конкурсу «Учитель року - 2007» 
та радою молодих учителів 

(22 лютого 2007 року) 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет у  програмі «Полтавські телевізійні новини», 23.02.07. 
 

«Круглий стіл» «Національна єдність і розвиток України» до Дня соборності, 
(28 березня 2007, ПОІППО) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Володимира Дряпака у  програмі «Полтавські телевізійні 
новини», 28.03.07. 

Студія «Місто». Сюжет Ольги Юровської-Добропас у програмі новин,  24.03.07. 
Обласне радіо та радіо ФМ «Ваша хвиля». Сюжет Миколи Кулинича  у програмах новин, 

28.03.07. 
 

Відкриття і закриття Всеукраїнської олімпіади з інформатики , м. Кременчук. 
(Кременчук, Палац ім. Петровського, 11.04.07   – Кременчуцьке педучилище, 15.04.07) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Олени Лебідь, оператора Івана Ткачука у  програмі 
«Полтавські телевізійні новини», 12.04.07. 

Студія «Місто». Сюжет Анни Іващенко у програмі новин,  12.04.07. 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Дмитра Демиденка, оператора Олександра Ніколенка у  

програмі «Полтавські телевізійні новини», 16.04.07. 
Обласне радіо. Сюжет Олени Лебідь  у програмі «Панорама», 12.04.07. і 13.04.07. 
Обласне радіо. Програма Олени Лебідь   «Класний журнал», присвячена олімпіаді з 

інформатики, 20.04.07.  
Радіо ФМ «Ваша хвиля». Сюжет Олени Лебідь    у програмі новин 12.04.07. і 13.04.07. 
 

Вручення призів переможцям СМС- конкурсу інституту передових технологій. 
(18 .04.2007) 

Обласне радіо. Сюжет Олени Лебідь  у програмі «Панорама», 23.04.07. 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Костянтина Яхновського, оператора Олександра Ніколенка 

у  програмі «Полтавські телевізійні новини», 20.04.07. 
 

Обласна нарада із запобігання корупції в освіті 
(Полтавський техуніверситет, 21.06.07) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Євгена Лопушинського у  програмі «Полтавські телевізійні 
новини», 25.06.07. 

Студія «Місто». Сюжет Оксани Кошової, оператора Альберта Івлєва у програмі новин,  
23.06.07. 

Обласне радіо. Сюжет Олександра Бобошка  у програмі «Панорама», 22.06.07. 
 

Українсько-голландський проект з міжнародним центром розвитку шкільництва, APS 
International (Утрехт, Голландія)  «Громадські платформи освітніх реформ в Україні». 

Тренінг для експертів з теми: «Підготовка конвенцій та діалог з органами влади та 
громадськістю», підтема «Підручники» 

(27 -28 квітня 2007 р.) 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет Володимира Дряпака. Програма «Полтавські телевізійні 

новини», 30.04.07 
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Телебачення  «Студія Місто» . Сюжет Анни Іващук у програмі новин 31.04.07. 
Обласне радіо. Сюжет Олени Задорожної. Програма «Панорама», 29, 04.07. 
Радіо «Ваша хвиля». Сюжет Олени Задорожної у програмі новин, 1.05.07. 
 

Українсько-голландський проект з міжнародним центром розвитку шкільництва, APS 
International (Утрехт, Голландія)  «Громадські платформи освітніх реформ в Україні». 

Регіональна конференція «Український шкільний підручник:  перспективи діалогу 
громадськості і влади», 

(18-19 вересня 2007 р.) 
Обласне ТБ «Лтава». Сюжет у програмі «Полтавські телевізійні новини», 20.09.07 
Телебачення  «Студія Місто» . Сюжет у програмі новин 21.09.07. 
 

Обласне свято до Дня працівників освіти 
(4 жовтня 2007 р., театр ім. М.Гоголя) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет у програмі «Полтавські телевізійні новини», 6.10.07 
 

Нарада директорів ВНЗ, директорів профтехучилищ, начальників відділів 
(управлінь) освіти з питань організації та проведення у 2008 році незалежного зовнішнього 

оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл 
(Полтавський кооперативний технікум, 9.10. 2007 ) 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет у програмі «Полтавські телевізійні новини», 11.10.07 
 

Всеукраїнська конференція «Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній 
освіті» (Розсошинська гімназія, 11-12.10.07) 

 

Обласне ТБ «Лтава». Сюжет В.Дряпака у програмі «Полтавські телевізійні новини», 
14.10.07 

Повідомлень на ТБ – усього 24 
ТРК „Лтава” – 16 
ТРК „Місто” – 6 

Повідомлень на РАДІО – усього 15. 
Обласне радіо – 9 
FM „Ваша хвиля” – 6. 

Повідомлень у друкованих ЗМІ – усього 15. 
Місцеві (обласні) – 12. 
Всеукраїнські – 3. 

 

 

4. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2007 р. 
(Марченко О.К.) 
№ 
п/п 

Автор Назва  Ким 
затверджено 

Обсяг Форма 
поширення 

1. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму «Співпраця 
шкільного бібліотекаря та 
класного керівника по 
формуванню читацької 
компетенції учнів 

Ректором, 
проректором 

0,5 ст. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

2. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації щодо  
викладання  російської мови  до 
нового 2007-2008 навчального 
року 

Ректором , 
проректором 

  

3. Халецька Л.Л., 
 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму «Методичне та 
кадрове забезпечення 
впровадження в загальноосвітні 

Ректором, 
проректором 

0,5 Збірка матеріалів 
семінару 
(тир.100) 
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навчальні заклади області 
курсу «Художня культура» 

4. Халецька Л.Л., 
 

Методичні рекомендації для 
вчителів музичного мистецтва 
до нового навчального року 

Ректором , 
проректором 

  

5. Сліпак В.О. Методичні рекомендації щодо  
викладання  образотворчого 
мистецтва  до нового 2007-2008 
навчального року 

 1.0  

6. Сліпак В.О. Методичні рекомендації до 
обласного семінару «Проблеми, 
завдання та форми реалізації 
образотворчої діяльності» 

Ректором, 
проректором 

0,5 Збірка матеріалів 
семінару 
(тир.30) 

7. Кирієнко М.І. Методичні рекомендації щодо  
викладання фізичного 
виховання   до нового 2007-
2008 навчального року 

Ректором , 
проректором 

  

8. Кирієнко М.І. Методичні рекомендації щодо  
викладання предмету «Захист 
Вітчизни»   до нового 2007-
2008 навчального року 

Ректором , 
проректором 

  

9. Кирієнко М.І. Методичний лист  щодо 
вивчення предмета «Захист 
Вітчизни» у 2007 -2008 
навчальному році 

Ректором , 
проректором 

7  

10. Кирієнко М.І. Методичний лист  щодо 
вивчення предмета «Фізична 
культура» у 2007 -2008 
навчальному році 

Ректором , 
проректором 

6  

11. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації щодо 
викладання предмету «Трудове 
навчання» » у 2007 -2008 
навчальному році 

Ректором, 
проректором 

  

12. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму «Формування 
конкурентноспроможності 
особистості на уроках 
предметів освітньої галузі 
«Технологія» 

Ректором, 
проректором 

 Збірка матеріалів 
семінару 
(тир.30) 

13. Крилевець М.П. 
 

Методичні рекомендації щодо 
проведення моніторингу. 

Ректором, 
проректором 

4 стор. Електронна пошта 

14. Крилевець М.П. 
 

Методичні рекомендації щодо 
початку 2007 – 2008 
навчального року в початковій 
школі 

Ректором, 
проректором 

12 
стор. 

Електронна пошта 

15. Крилевець М.П. 
 

Методичні рекомендації щодо 
оформлення класних журналів 

Ректором, 
проректором 

18 
стор. 

Електронна пошта 

16. Крилевець М.П. 
 

Методичні рекомендації до 
семінару „Сучасний урок в 
початковій школі” 

Ректором, 
проректором 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару 

17. Сімон О.П. Методичні рекомендації щодо 
початку 2007 – 2008 
навчального року в ДНЗ 

Ректором, 
проректором 

6 стор. Електронна пошта 

18. Сімон О.П. Методичні рекомендації 
працівникам ДНЗ з нагоди 70 – 

Ректором, 
проректором 

4 стор. Журнал „Імідж 
сучасного 
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річчя Полтавської області педагога” 
19. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації  

вчителям – логопедам області 
Ректором, 
проректором 

5 стор. Електронна пошта 

20. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації  на 
2007 – 2008 н. р. 
педпрацівникам спеціальних 
закладів освіти 

Ректором, 
проректором 

14 
стор. 

Електронна пошта 

21. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації до 
семінару „Особливості 
колекційної роботи при 
дизартрії” 

Ректором, 
проректором 

1 стор. Матеріали 
семінару 

22. Муліка К.М. Про виконання Програми 
розвитку психологічної служби 
системи освіти Полтавської 
області до 2008 року. 
Діяльність психологічної 
служби з питань допрофільної 
підготовки в основній школі. 
Матеріали обласної 
інструктивно-методичної 
наради, - Полтава: ПОІППО, 
2007. – 92 с. 

Ректором, 
проректором 

3,1 Збірка матеріалів 
інструктивно-
методичної 
наради (тир.80) 

23. Н.О.Лук’яненко Психологія як шкільний 
предмет. Матеріали обласної 
інструктивно-методичної 
наради,  - Полтава: ПОІППО, 
2007. – 24 с. 

 1,1 Збірка матеріалів 
семінару (тир.80 ) 

24. Н.О.Лук’яненко, 
Я.В.Сухенко 

Науково-теоретичні засади у 
роботі співробітників 
психологічної служби з дітьми, 
що потребують особливої уваги. 
Матеріали обласного науково-
практичного семінару. – 
Полтава: ПОІППО, 2007. – 40 с.  

 1,4 Збірка матеріалів 
семінару (тир.80 )  

25. Я.В.Сухенко 
Н.О.Лек’яненко 

Соціально-психологічні 
технології роботи з дітьми, що 
потребують особливої уваги. 
Матеріали обласного науково-
практичного семінару. – 
Полтава: ПОІППО, 2007 – 36 с. 

 1,5 Збірка матеріалів 
семінару (тир.80 )  

26. Я.В.СухенкоН.О.
Лук’яненко,  

Визначення готовності учнів до 
переходу в школу IIступеня. 
Проведення підготовчої роботи 
з педагогічним колективом та 
батьками з метою запобігання 
посилення стресових ситуацій 
та подолання негативного 
ставлення до моніторингового 
дослідження. Методичні 
рекомендації. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 24 с. 

 1 Збірка матеріалів 
семінару (тир.80 )  

27. Я.В.СухенкоН.О.
Лук’яненко 

Подолання кризових ситуацій в 
освітньому середовищі. 
Методичні рекомендації. – 
Полтава: ПОІППО, 2007. – 16 с. 

 0,8 Збірка матеріалів 
семінару (тир.80 )  

28. 
 

Буйдіна О.О. 
 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 

 4 стор. Е-mail 
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процесу з хімії у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

29. Буйдіна О.О. 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Диференціація 
змісту хімічної освіти як засіб 
формування самоосвітніх 
компетентностей школярів” 

Ректор 
ПОІППО 

1,2 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару (тир.40) 

30. Стрюк Л.О. Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з фізики та астрономії у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

 3 стор. Е-mail 

31. Сучкова В.М. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Ефективність 
застосування сучасних 
технологій у навчально-
виховному процесі при 
вивченні курсу фізики та 
астрономії” 

Ректор 
ПОІППО 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

32. Гарус І.Б. 
 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з математики у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

 4 стор. Е-mail 

33. Гарус І.Б. 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Метод 
вимірювання (тестування) і 
оцінювання кількісних та 
якісних показників навчальних 
досягнень учнів з математики” 

Ректор 
ПОІППО 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

34. Козак І.О. 
 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з біології, 
природознавства та основ 
здоров’я у загальноосвітніх 
навчальних закладах області у 
2007-2008 навчальному році 

 4 стор. Е-mail 

35. Козак І.О. 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Формування 
мотивації здорового способу 
життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДУ на уроках біології 
та основ здоров’я” 

Ректор 
ПОІППО 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

36. Романець Л.А. 
 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з географії у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

 4 стор. Е-mail 
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37. Романець Л.А. 
 

Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з економіки у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

 4 стор. Е-mail 

38. Романець Л.А. 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Розвиток 
професійних компетенцій 
учителя географії – один із 
головних факторів формування 
його педагогічного успіху” 

Ректор 
ПОІППО 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару (тир.40) 

39. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу з інформатики у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 2007-2008 
навчальному році 

Ректор 
ПОІППО 

8 стор. Е-mail 

40. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації щодо 
оформлення класних журналів 
(сторінка інформатика) у 2007-
2008 навчальному році 

Ректор 
ПОІППО 

1 стор. Е-mail 

41. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару ”Робота з 
обдарованими учнями  в 
контексті підготовки до 
олімпіади з інформатики” 

Ректор 
ПОІППО 

2 стор. Збірка матеріалів 
семінару (тир.40) 

42. Цехановська В.О. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму ”Навчання 
англійської мови в умовах 
комп’ютерного класу» 

 0.13 Збірка матеріалів 
семінару (тир.20) 

43. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму «Міжкурсові та 
міжпредметні зв’язки у процесі 
викладання предметів духовно-
морального спрямування» 

  0.14 Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

44. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару 
«Використання мультимедійних, 
комп’ютерних, проектних, 
інтерактивних технологій для 
розвитку критичного мислення 
на уроках зарубіжної 
літератури» 

 0.13 Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

45. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року для вчителів етики та 
зарубіжної літератури 

 0,13  

46. Коваленко О.П. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року для вчителів української 
мови та  літератури 

 0,1  

47. Коваленко О.П. Методичні рекомендації до 
обласного семінару  

 0,13  
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«Індивідуальна робота з 
учнями в системі особистісно 
зорієнтованого навчання при 
вивченні словесності та в 
умовах малокомплектної 
сільської школи» 

48. Міщенко І.О. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року для вчителів історії та 
правознавства 

 0,2  

49. Міщенко І.О. Методичні рекомендації про 
заповнення класних журналів 

 0,1  

50. КоршуноваТ.Л. 
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
обласного наукового 
практичного семінару 
„Педагогічна технологія 
проектування в системі 
дошкільного навчання” 

 3 стор 
 
 
 
 

Збірка матеріалів 
семінару 
(тир.50) 
 

51. КоршуноваТ.Л. 
 
 
 

„Основні  положення сучасного 
заняття в дошкільному закладі” 

 2 стор. 
 
 

Матеріали 
семінару – 
практикуму 
( тир.100) 

52. Маслова В.А. 
 
 
 

„Розвиток емоційної     сфери 
дитини. Профілактика 
негативних прояв” 
 

 2 стор. 
 
 

До семінару – 
практикуму 
(тир.50) 

53. ОжигановаН.С. „ Розвиток мовлення дітей в 
системі інтегрованого 
навчання” 

 2 стор.  До семінару – 
практикуму 
(тир.50) 

54.  Гладка Т.І. Методичні рекомендації до 
обласного  науково-
практичного семінару 
«Інноваційні процеси у 
навчальному закладі: теорія і 
практика»  

Рекомендован
і учасниками 
семінару 

0,11 Друковані 
матеріали 
семінару 

55. Сиротенко Г.О. Методичні рекомендації 
учасників обласної конференції 
директорів навчальних закладів 
"Інноваційні ідеї та технології 
навчання як основа створення 
"школи майбутнього ” 

Проректором  
Інституту 

0,09 
д.а 

Друковані 
матеріали 
семінару 

56. Сиротенко Г.О. Рекомендації регіонально
конференції "Український
шкільний підручник
перспективи діалогу
громадськості і влади"  

Проректором 
інституту 

0,11 
д.а 

Друковані 
матеріали 
конференції 

57. Пашко Л.Ф. Методичні рекомендації до 
науково-методичного семінару 
для керівників і вчителів 
освітніх закладів Полтавської 
області „Профільна освіта: 
шляхи впровадження  та 
перспективи”. 

Ректор 
інституту 
ПОІППО 

0,3 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару 
(тир. 100) 

58. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації до 
Міжнародної науково-
практичної конференції  „Текст 
як об’єкт лінгвістичного 

Ректор 
ПОІППО, 

ректор ПДПУ 
0,2 

Збірка матеріалів 
конференції (тир. 

100) 
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дослідження і засіб навчання 
мови” 

59. Єрмак О.П. Методичні рекомендації до 
обласної науково-практичної 
конференції „Полтавщина: 
історичні 

Ректор 
ПОІППО, 

ректор ПДПУ 

0,1 
стор. 

Збірка матеріалів 
конференції (тир. 

100) 

60. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму 
«Міжкурсові та міжпредметні 
зв’язки у процесі викладання 
предметів духовно-
морального спрямування» 

Ректор 
ПОІППО 0.14 

Збірка матеріалів 
семінару 
(тир. 50) 

61. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару 
«Використання 
мультимедійних, 
комп’ютерних, проектних, 
інтерактивних технологій для 
розвитку критичного 
мислення на уроках 
зарубіжної літератури» 

Ректор 
ПОІППО 0.13 

Збірка матеріалів 
семінару 
(тир. 50) 

62. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року для вчителів етики та 
зарубіжної літератури 

Ректор 
ПОІППО 0,13 Електронна пошта 

63. Коваленко О.П. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року для вчителів української 
мови та  літератури 

Ректор 
ПОІППО 0,1 Електронна пошта 

64. Коваленко О.П. Методичні рекомендації до 
обласного семінару 
«Індивідуальна робота з 
учнями в системі особистісно 
зорієнтованого навчання при 
вивченні словесності та в 
умовах малокомплектної 
сільської школи» 

Ректор 
ПОІППО 0,13 

Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир. 50) 

5. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2007 р. (Канцелярія) 
№ Дата Зміст наказу 

1 10.01 Про організацію стажування методиста Деркач Н.В. 
2 10.01 Про пошкодження майна інституту 
3 10.01 Про організацію стажування доцента кафедри романо-германської філософії 

Кононенко В.В., старшого викладача Гаран З.М., Филь Г.В. 
4 10.001 Про участь делегатів педагогів Полтавщини у 10 Ювілейній Міжнародній виставці 

„Сучасна освіта України-2007” (15-17 лютого 2007 р.) 
5 10.01. Про продовження дії наказу 5/1 від 2006 р. „Про тендерні комітети” 
6 12.01 Про відзначення подяками ПОІППО 
7 15.01 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині січня 2007 

р. 
8 15.01 Про організацію та проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель-року 2007” 
9 15.01 Про проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками ПОІППО 
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10 18.01 Про дисциплінарне стягнення 
11 19.01 Про визначення робочих місць 
12 19.01 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації в січні 2007 р. 
13 19.01 Про виконання наказу УОН „Про організацію харчування слухачів курсів – 

пацієнтів санаторію-профілакторію” 
14. 19.01 Про безкоштовне розповсюдження збірника „Адреси кращого педагогічного 

досвіду Полтавщини” 
15. 20.01 Про заходи щодо виконання в області Програми міжрегіонального та 

прикордонного співробітництва України та Російської Федерації до 2010 року 
16 20.01 Про проведення етапу VІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 
17 23.01 Про організацію стажування 
18 24.01 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині січня 2007 

р. 
19 24.01 Про проведення атестації працівників психологічної служби у 2006-2007 р. 
20 25.01 Про затвердження переліку працівників, які атестуються 
21 26.01 Про нагородження 
22 26.01 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині січня 2007 р. 
23 26.01. Про організацію стажування методиста Ковбаси О.Г. 
24 27.01 Про організацію стажування методиста Кіріченка І.І. 
25 29.01 Про розподіл науково-методичної літератури серед навчальних закладів області 
26 29.01 Про посилення відповідальності посадових осіб за збереження будівель і майна 

інституту 
27 31.01 Про зарахування слухачів курсів у І половині лютого 2007 року 
28 31.01 Про проведення 4 туру Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики  
28/1 31.01 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” 
29 01.02 Про призначення комісії по списанню матеріальних цінностей на 2007 р. 
30 01.02 Про відзначення групи слухачів курсів підвищення кваліфікації  
30/1 02.02 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині лютого 2007 р. 
31 05.02 Про організацію стажування Малаканової Л.В. 
32 05.02 Про посилення відповідальності головного бухгалтера за збереження і правильне 

використання гербової печатки інституту 
33 07.02 Про організацію стажування 
34 07.02 Про зарахування слухачів курсів у лютому 2007 р. 
35 08.02 Про нагородження 
36 08.02 Про оплату праці у січні 
37 08.02 Про заходи щодо виконання програми видавничої діяльності ПОІППО та КРПУ 

для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-
2009 р.р. у 2007 р. 

38 09.02 Про внесення доповнення до списку працівників психологічної служби, які 
атестуються у 2006-2007 р. 

39 09.02 Про відрахування слухача курсів директора школи у лютому 2007 р. 
40 09.02 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у лютому 2007 р. 
40/1 12.02 Про затвердження слухачів курсів за дистанційною формою навчання  
41 14.02 Про поселення у гуртожитку ПОІППО членів фахових журі та учасників 

обласного туру конкурсу „Учитель року 2007 р.” 
42 15.02 Про затвердження заходів ПОІППО ім. М.В. Остроградського щодо проведення у 

2007 р. Року української книги 
43 15.02 Про нагородження 
44 15.02 Про проведення обласної конференції до Дня рідної мови „Державний стандарт 

літературної та мовної освіти: перші результати упровадження” 
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45 16.02 Про випуск слухачів курсів у ІІ половині лютого 2007 р. 
46 16.02 Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Новітній інтелект 

України” 
47 21.02 Про зарахування слухачів курсів у кінці лютого 2007 р. 
48 21.02  Про видання матеріалів обласної конференції директорів інноваційних навчальних 

закладів 
49 21.02 Про нагородження  
50 22.02 Про науково-технічне опрацювання документів 
51 22.02 Про організацію стажування 
52 26.02 Про організацію стажування 
53 26.02 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 8-10.03.07 р. 
54 26.02 Про навчальну дисципліну на курсах підвищення кваліфікації  
55 27.02 Про виконання обов’язків ректора інституту 
56 01.03 Про організацію стажування 
57 01.03 Про проходження практики учнями ПТУ-№9 на базі ПОІППО 
58 01.03 Про нагородження  
59 01.03 Про зарахування слухачів курсів за дистанційною формою навчання 
60 02.03 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині березня 2007 р. 
61 02.03 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 
62 05.03 Про організацію стажування 
63 05.03 Про проведення обласної науково-практичної конференції „Забезпечення 

формування здорового способу життя учнівської молоді за методом „рівний-
рівному”. Психолого-педагогічний аспект 

64 05.03 Про організацію та проведення міжнародних досліджень якості освіти учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів області 2007 р. 

65 07.03 Про преміювання 
66 07.03 Про зарахування слухачів курсів на початку березня 2007 р. 
67 12.03 Про організацію стажування 
68 13.03 Про видання методичного посібника „Експертиза психологічного та соціального 

інструментарію в системі освіти Полтавської області” 
69 14.03 Про нагородження 
70 14.03 Про зарахування слухачів курсів у березні 2007 р. 
71 15.03 Про проведення моніторингу якості підручників 
72 16.03 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Менеджмент і 

дидактичний процес у післядипломній освіті” 11-12.10.07 р. 
73 16.03 Про організацію стажування 
74 16.03 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у березні 2007 р 
75 16.03 Про організацію стажування Сазанової Н.М. 
76 17.03 Про затвердження заходів ПОІППО ім.М.В.Остроградського щодо утвердження 

тендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р. 
77 16.03 Про затвердження складу фахових комісій по розгляду матеріалів претендентів на 

звання „Учитель-методист” 
78 16.03 Про підготовку переможців ІІ (обл..) туру до ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року 2007 р.” 
79  16.03 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо виконання у 2007 р. Плану дій 

„Україна - ЄС” 
80 19.03 Про забезпечення дисципліни та правопорядку по вулиці Шевченка, 96 
81 20.03 Про надбавку проректору Бєлкіну В.В. 
81/1 20.03 Про перейменування посади проректора 
82 20.03 Про призначення відповідального за проходження техогляду автотранспорту 
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ПОІППО  
83 20.03 Про закріплення водія відповідального за експлуатацію автомобілів інституту 
84 20.03 Про оплату праці 
85 21.03 Про організацію стажування 
86 21.03 Про зарахування слухачів курсів 
87 21.03 Про затвердження заходів ПОІППО про виконання Комплексного плану обласних 

заходів з питань соціально-правового захисту дітей на 2007 р. 
88 22.03 Про організацію стажування 
88/1 22.03 Про створення служби з охорони праці 
89 23.03 Про безкоштовне розповсюдження програми курсу занять з психології „Кроки до 

самопізнання” 
90 23.03 Про проведення IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2006-2007 н.р. 
91 23.03 Про проведення Всеукраїнського семінару з економіки 
92 23.03 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 09.04-12.04.07 р. 
93 27.03 Про організацію та проведення олімпіади з математики та інформатики 

„Харківський політехнічний інститут” 
94 27.03 Про курси підвищення кваліфікації вчителів довкілля з проблеми „Науково-

методичне забезпечення системи освіти „Довкілля” 
95 27.03 Про зарахування слухачів курсів 
96 27.03 Про стажування Жакун У.Я. 
97 28.03 Про проходження практики учнями ПТУ №9 на базі ПОІППО 
98 28.03 Про нагородження  
99 28.03 Про роботу постійно-діючого семінару завідуючих РМК у 2006-2007 н.р. 
100 28.03 Про створення спеціально-дослідницької групи „Педтехнологія. Довкілля” в 

початковій школі” 
101 28.03 Про організаційні заходи щодо забезпечення охорони праці та пожежної безпеки 
102 28.03 Про затвердження та введення в дію положення про службу охорони праці та 

інших положень з питань охорони праці 
103 28.03 Про створення служби охорони праці та призначення виконуючого обов’язки 

спеціаліста з охорони праці 
104 29.03 Про організацію стажування Нікітченко А.Б. 
105 29.03 Про заходи щодо розповсюдження підручників „Я і Україна. Довкілля” 
106 30.03 Про випуск слухачів курсів 
107 30.03 Про нагородження 
108 30.03 Про списання 
109 30.03 Про проведення історичних читань „В’ячеслав Липинський – видатний діяч” 
110 02.04 Про стажування Сологуб Л.О. 
111 04.04 Про зарахування слухачів курсів 
112 04.04 Про нагородження Шиян Н.І. 
113 04.04 Про безкоштовну передачу посібника „Школа не ремесло. Історія розвитку освіти 

за період незалежності України” 
114 04.04 Про безкоштовну передачу посібника „Освітній передовий педагогічний досвід 

Полтавщини” 
115 05.04 Про реорганізацію служби з охорони праці, призначення відповідального за стан 

охорони праці в інституті та гуртожитку 
116 05.04 Про особливості діяльності інституту в період святкових днів 
117 06.04 Про заходи щодо розповсюдження матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції „Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення” 
118 06.04 Про заходи щодо розповсюдження матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції „Соборність України: історія і сучасність” 
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119 12.04 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теоретичні та 
методичні основи формування змісту освітніх галузей” 

120 13.04 Про видання збірника „Організація роботи з обдарованими дітьми” з досвіду 
роботи Хорольського району 

121 13.04 Про передачу ЗНЗ області підручників „Етика” для 5 класу, які надійшли для 
апробації 

122 13.04 Про випуск слухачів курсів у першій половині квітня 
123 16.04 Про нагородження лауреатів конкурсу „Учитель року – 2004 р.” в номінації 

„Зарубіжна література” 
124 16.04 Про оплату праці у березні 
125 17.04 Про підготовку і проведення заходів Тижня охорони праці 23-28 квітня 2007 р. в 

структурних підрозділах інституту та гуртожитку 
126 19.04 Про зарахування слухачів курсів 
127 19.04 Про нагородження 
128 19.04 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 30.04.07 р., 01-02.05.07 р., 09.05.07 р. 
129 20.04 Про організацію стажування Шевченко С.Г. 
130 20.04 Про випуск слухачів курсів 
131 20.04 Про проходження переддипломної практики студентами (за спеціальністю 

соціальна робота) Полтавського інституту економіки і права на базі ПОІППО 
132 25.04 Про зарахування слухачів курсів 
133 26.04 Про особливості діяльності інституту в період святкових днів 
134 27.04 Про затвердження заходів „Про затвердження державної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2010 р.” 
135 27.04 Про випуск слухачів курсів в кінці квітня 2007 р. 
136 27.04 Про ліквідацію лабораторії європейського виховання 
137 04.05 Про зарахування слухачів курсів на початку травня 2007 р. 
137/1 04.05 Про організацію стажування Похилько Ю.С. 
138 04.05 Про затвердження плану заходів ПОІППО на виконання комплексної програми 

профілактики злочинності на 2007-2008 р.р. 
139 04.05 Про організацію стажування Цебрій І.В. 
140 04.05 Про преміювання Волошко О.В. 
141 07.05 Про виконання обов’язків ректора інституту 
142 07.05 Про здійснення українсько-голландського проекту „Громадські платформи 

освітніх реформ в Україні” у 2007 р. 
143 07.05 Про перенесення семінару директорів інноваційних навчальних закладів 

„Інноваційна діяльність навчального закладу: теорія і практика” 
144 11.05 Про випуск слухачів курсів на початку травня 2007 р. 
145 11.05 Про нагородження 
146 11.05 Про виконання припису Державної інструкції промислової безпеки та охорони 

праці 
147 16.05 Про зарахування слухачів курсів 
148 16.05 Про погашення кредиторської заборгованості по квартплаті та комунальним 

послугам мешканцями гуртожитку 
149 16.05 Про оплату праці 
150 16.05 Про створення постійної інвентаризаційної комісії на 2007 р. 
151 16.05 Про організацію та проведення торгів (тендерів) у 2006 р. і створення тендерних 

комісій 
152 16.05 Про надання права підпису 
153 17.05 Про затвердження Плану заходів ПОІППО щодо стану додержання законності у 

діяльності органів державної системи профілактики та освіти з питань 
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попередження умисних вбивств серед неповнолітніх 
154 22.05 Про внесення змін до штатного розпису Полтавського обласного центру 

практичної психології і соціальної роботи 
155 22.05 Про організацію та проведення Днів відкритих дверей ПОІППО початку нового 

2007-2008 р. 
156 23.05 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків 

позашкільних закладів за дистанційною формою навчання 
157 25.05 Про випуск слухачів курсів 
158 28.05 Про преміювання ректора ПОІППО 
159 29.05 Про зарахування слухачів курсів 
160 29.05 Про організацію стажування Олійник С.П., Халчанської С.В. 
161 29.05 Про створення електронних підручників 
162 30.05 Про організацію стажування Єрмака О.П., Лебідь Н.П. 
163 31.05 Про надання і передачу матеріалів 
164 01.06 Про випуск слухачів курсів 
165 01.06 Про підсумки проведення обласного конкурсу учнівської творчості „Конституція 

України в моєму житті” 
166 04.06 Про створення спеціальної дослідницької групи „Психолого-педагогічні технології 

роботи з обдарованими дітьми” 
167 04.06 Про оплату праці у травні 
168 04.06 Про випуск слухачів курсів за дистанційною формою навчання 
169 04.06 Про присудження медалей випускникам ЗНЗ у 2007 р. 
170 04.06 Про внесення змін в організацію навчального процесу 28-29 червня 2007 р 
171 04.06 Про нагородження 
172 06.06 Про відзначення 150-річчя від Дня народження Д.І.Багалія 
173 06.06 Про відзначення 70-річчя від створення Полтавської області 
174 06.06 Про план заходів із підготовки та проведення в області Року української книги 
175 06.06 Про зарахування слухачів курсів на початку червня 2007 р. 
176 08.06 Про випуск слухачів курсів у І половині червня 2007 р. 
177 08.06 Про підготовку до серпневих освітянських заходів до початку нового 2007-2008 

н.р. 
178 11.06 Про випуск слухачів курсів за дистанційною формою навчання 
179 11.06 Про проведення Всеукраїнського Банку перспективного педагогічного досвіду 

України 
180 11.06 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 
181 12.06 Про створення апеляційної комісії 
182 13.06 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” 
183 13.06 Про призначення відповідальних за стан системи теплоспоживання 
184 13.06 Про особливості проведення курсів Microsoft „Партнерство в навчанні” 
185 13.06 Про покладення функціональних обов’язків на Сухенко Я.В. завідувачки 

ОЦППСР 
186 13.06 Про проведення річної інвентаризації бухгалтерії ПОІППО 
187 13.06 Про виконання обов’язків ректора 
188 13.06 Про зарахування слухачів курсів 
189 18.06 Про випуск слухачів курсів 
190 19.06 Про атестацію працівників освіти з електробезпеки 
191 19.06 Про проведення курсової підготовку для працівників ПОІППО з охорони праці 
192 21.06 Про організацію стажування Бардінової В.Д. 
193 21.06 Про випуск слухачів курсів у кінці червня 2007 р. 
194 25.06 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо виконання обласної програми 
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„Болонський процес і вища освіта Полтавщини” у 2007-2009 р. 
195 26.06 Про впровадження ППЗ 
196 26.06 Про зарахування слухачів курсів в кінці червня 2007 р. 
197 26.06 Про відповідальних за перевезення дітей працівників інституту 
198 26.06 Про оплату праці у червні 
199 26.06 Про випуск слухачів курсів на базі Глобинського РМК 
200 02.07 Про організацію розподілу підручників 1-го і 7-го класу 
201 02.07 Про внесення змін до графіку чергувань вахтерів 
202 05.07 Про випуск слухачів курсів на початку липня 2007 р. 
203 05.07 Про внесення змін до складу вченої ради інституту 
203/1 05.07 Про здійснення перевірки якості влаштування навчально комп’ютерних 

комплексів у школах області 
204 06.07 Про підписи на табелі використання робочого часу 
205 10.07 Про дисципліну використання робочого часу 
206 10.07 Про організацію роботи з питань охорони праці в ПОІППО 
207 10.07 Про створення комісії щодо прийому закладу до нового навчального року 
208 12.07 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо виконання доручення Кабінету 

Міністрів України від 12.06.07 р. №24227/1/1-07 про заходи щодо належного 
забезпечення захисту суспільної моралі 

209 12.07 Про випуск слухачів курсів у липні 2007 р. 
210 12.07 Про порядок проведення інструктажу з питань охорони праці та питань охорони 

безпеки життєдіяльності 
211 17.07 Про призначення відповідальних за додержання норм і правил охорони праці та 

поведінкової безпеки у структурних підрозділах інституту 
212 17.07 Про затвердження номенклатури справ з охорони праці ПОІППО 
213 18.07 Про розповсюдження літератури з основ здоров’я 
214 18.07 Про оплату праці у липні 2007 р. 
215 19.07 Про преміювання  
216 20.07 Про внесення змін до графіку чергувань вахтерів 
217 27.07 Про нагородження 
218 13.08 Про зарахування слухачів курсів у серпні 2007 р. 
219 16.08 Про відрахування слухачів курсів вихователів Миргородської СЗШ для 

слабочуючих за дистанційною формою навчання  
219/1 20.08 Про випуск слухачів курсів у серпні 2007 р. 
220 23.08 Про особливості діяльності інституту у період святкових днів 
221 23.08 Про нагородження 
222 28.08 Про конфліктну ситуацію між вахтерами 
223 18.08 Про зміни до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації викладачів 

загальноосвітніх дисциплін 
224 29.08 Про зарахування слухачів курсів у кінці серпня 2007 р. 
225 31.08 Про організацію стажування Кривонос Н.М. 
226 31.08 Про проходження переддипломної практики студентами Полтавського інституту 

економіки і права 
227 03.09 Про створення комісій щодо розслідування чергової гуртожитку ПОІППО 

Хрітіної Ю.М. 
228 05.09 Про зарахування слухачів курсів на початку вересня 2007 р. 
229 05.09 Про оплату праці 
230 05/09 Про затвердження плану заходів щодо участі ПОІППО у Міжнародній 

конференції „Тест як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови” 
231 10.09 Про безкоштовне розповсюдження інформаційного збірника „Зовнішнє незалежне 

оцінювання” 
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232 10.09 Про безкоштовне розповсюдження книги „Американська філософія освіти очима 
українських дослідників”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції 

233 10.09 Про безкоштовне розповсюдження книг „Кафедра філософії і економіки освіти: 
історія, статус-кво, перспективи” та „Економіка освіти і освітня діяльність”. 
Матеріали Всеукраїнського семінару 

234 10.09 Про профілактичні заходи щодо пожежної безпеки 
235 10.09 Про проведення обласної конференції „Український шкільний підручник: 

перспективи діалогу і громадської влади” 
235/1 10.09 Про випуск слухачів курсів у вересні 2007 р. 
236 13.09 Про призначення відповідальних за додержанням норм і правил з охорони праці та 

поведінкової безпеки у структурних підрозділах інституту 
237 17.09 Про випуск слухачів курсів у вересні 2007 р. 
238 17.09 Про посилення уваги до зберігання технічного обладнання інституту 
238/1 17.09 Про випуск слухачів курсів за дистанційною формою навчання в середині вересні 

2007 р. 
239 18.09 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у вересні 2007 р. 
240 20.09 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Четвертій виставці-презентації МОН 

України „Інноваційні технології навчання” 
241 22.09 Про випуск слухачів курсів 22 вересня 2007 р. 
242 25.09 Про проведення заходів присвячених 70-річчю утворення Полтавської області та 

відзначенню професійного свята Дня працівників освіти 
243 25.09 Про проведення ХІІ математичних змагань 
244 25.09 Про організацію і проведення спільно з Полтавським державним педагогічним 

університетом ім. В.Г. Короленка науково-практичного семінару „Навколишнє 
середовище і здоров’я людини” 

245 26.09 Про створення комісій для вивчення можливостей встановлення доплати за 
класність водіям інституту 

246 26.09 Про недопущення збору грошей від педагогічних працівників учасників 
освітнього процесу 

247 26.09 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у кінці вересня 2007 р. 
248 28.09 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29.09.07 р. та 06.10.07 р. 
249 28.09 Про організацію стажування Моніч В.М. методиста Кременчуцького РМК 
250 28.09 Про випуск слухачів курсів у кінці вересня 2007 р. 
251 01.10 Про доповнення функціональних обов’язків методиста Іщенко Л.М. 
252 01.10 Про нагородження 
253 01.10 Про нагородження 
254 02.10 Про додержання правил поведінкової безпеки під час проведення масового заходу 
255 02.10 Про виконання обов’язків ректора інституту 
256 03.10 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації на початку жовтня 

2007 р. 
257 03.10 Про оплату праці 
258 03.10 Про випуск слухачів курсів на початку жовтня 2007 р. 
259 03.10 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 06.10.07 р. 
260 12.10 Про організацію стажування Руденко І.В. 
261 15.10 Про нагородження 
262 17.10 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації всередині жовтня 

2007 р. 
263 17.10 Про перевірку готовності ПОІППО до опалювального сезону 
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264 17.10 Про раціоналізацію використання коштів на мобільний зв’язок 
265 17.10 Про атестацію педагогічних працівників у 2007-2008 р.р. 
265/1 17.10 Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
266 24.10 Про зміни у списку виконання обласної програми видавничої діяльності ПОІППО 

та Кременчуцького педагогічного училища 
266/1 24.10 Про безкоштовне розповсюдження посібника „Енерго збереження” 
267 24.10 Про організацію та проведення семінару-тренінгу з євроатлантичної інтеграції 
267/1 24.10 Про безкоштовне розповсюдження методично-практичного посібника 

„Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового 
навчання” 

268 24.10 Про проведення обласних змагань інтелектуально гри „Дебати-2007” 
268/1 24.10 Про безкоштовне розповсюдження педагогічного програмного засобу „Фізика–7”  
269 25.10 Про включення в делегацію ПОІППО методиста РВВ Козлова О.Є. для участі у 

Четвертій виставці-презентації МОН „Інноваційні технології ” 
270 25.10 Про організацію стажування Мирошниченко Ю.Ф. 
271 26.10 Про випуск слухачів курсів 
272 26.10 Про підготовку звіту про роботу ПОІППО за 2007 р. 
273 26.10 Про проведення обласного семінару директорів інноваційних закладів 

„Інноваційна діяльність навчального закладу: теорія і практика” 
274 31.10 Про зарахування слухачів курсів в кінці жовтня 2007 р. 
275 02.11 Про організацію стажування Левітіної Е.Ю., Голишкіної Л.Б., Кошляка А.Ю. 
276 02.11 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації на початку листопада 2007 р. 
277 02.11 Про створення комісії для встановлення класності водіям ПОІППО 
278 05.11 Про нагородження Яковлєвої Л.Д., Чайдака О.В. 
279 05.11 Про організацію обласного семінару 
280 05.11 Про оплату праці у жовтні 2007 р. 
281 07.11 Про зарахування слухачів курсів на початку листопада 2007 р. 
282 08.11 Про організаційно-методичне забезпечення апробації електронних засобів 

навчального призначення для ЗНЗ у 2007-2008 н.р. 
283 09.11 Про випуск слухачів курсів в листопаді 2007 р. 
284 09.11 Про безкоштовне розповсюдження навчально-методичних посібників  
285 14.11 Про зарахування слухачів курсів у листопаді 2077 р. 
286 14.11 Про проведення заходів, направлених на підвищення професійної майстерності 

практичних психологів  
287 14.11 Про участь у Всеукраїнському засіданні „Школа лідера-еколога” 
288 19.11 Про затвердження плану заходів ПОІППО щодо виконання у 2007 р. Державної 

програми інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2004-2007 р.р. 

289 19.11 Про використання комп’ютерів НКК підрозділами ПОІППО 
290   
291 23.11 Про внесення змін у склад експертної комісії 
292 23.11 Про створення СДГ з проблем „Модель співпраці практичного психолога і 

соціального педагога в ЩНЗ” 
293 26.11 Про встановлення класності водіям інституту 
294 26.11 Про випуск слухачів курсів у кінці листопада 2007 р. 
295 26.11 Про організацію стажування Цеби І.І., Коваленко С.В., Мазур Т.А. 
296 26.11 Про організацію стажування Пономаренко Л.В. 
297 27.11 Про затвердження обласної Програми увіковічення пам’яті видатних земляків 
298 28.11 Про зарахування слухачів курсів в кінці листопада  
299 29.11 Про організацію стажування Шокало Т.М. 
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299/1 29.11 Про введення до штатного розпису ПОІППО ім. М.В. Остроградського посади 
радника інституту 

300 29.11 Про оплату праці у листопаді 2007 р. 
300/1 29.11 Про проведення навчання з курсу „Основи інформаційно-комунікаційних 

технологій” для працівників професійно-технічних навчальних закладів 
Полтавської області 

301 04.11 Про зміни в план діяльності ПОІППО на виконання обласної програми видавничої 
діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського та Кременчуцького педагогічного училища для науково-
методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-2009 роки у 
2007 році 

302 05.12 Про участь у роботі міжнародної конференції „Діалог про підручник: час 
говорити, час діяти” 

303 05.12 Про використання електронної пошти та мережі Інтернет у ПОІППО 
304 07.12 Про випуск слухачів курсів на початку грудня 2007 р. 
305 10.12 Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 
306 10.12 Про нагородження 
307 11.12 Про організацію стажування Шип А.А. (Хорольська РДА) 
308 12.12 Про доплату водіям інституту 
309 12.12 Про зарахування слухачів курсів на початку грудня 2007 р. 
310 12.12 Про роботу курсів підвищення кваліфікації у 2008 році 
311 14.12 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у грудні 2007 р. 
312 17.12 Про організацію стажування Джуган І.Л., Павлик М. 
312/1 17.12 Про зміни до штатного розпису кафедри менеджменту освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського 

313 18.12 Про безкоштовне розповсюдження інформаційних збірників із підготовки до 
зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів „Українська 
мова”, „Історія”, „Біологія”, „Математика”, „Фізика” 

314 18.12. Про преміювання  
315 18.12 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації в середині грудня 2007 р. 
316 18.12 Про безкоштовну передачу брошури „Орієнтири молодого вчителя” 
317 18.12 Про реалізацію часопису „Освіта Полтавщини” 
318 19.12 Про зарахування слухачів курсів в середині грудня 2007 р. 
319 19.12 Про організацію стажування Шаріпової Л.Г. 
320 20.12 Про проведення ІІІ (обласного) етапу VIII Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 
321 21.12 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” 
322 21.12 Про оплату праці у грудні 2007 р. 
323 24.12 Про випуск слухачів курсів 24.12.07 р. 
324 24.12 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29.12.07 р. 
325 25.12 Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 
326 25.12 Про перенесення робочих днів 
327 28.12. Про організацію та проведення ІІ(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року–2008” 
328 28.12. Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” 
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329 28.12. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 28.12.07р. 
330 28.12. Про видання „Бібліотеки педагогічного досвіду у 2008 році” 
331 28.12. Про порядок отримання  заробітної плати лекторам інституту 
 
 
 
 
 

6. Участь працівників ПОІППО у роботі Всеукраїнських і міжнародних 
конференцій і семінарів. (Шарлай Т.В.) 
 

Підрозділ, учасник  Назва конференції, семінару Місце проведення Дата 
проведення 

Форма і результати 
участі ПОІППО 

КМО, Водолазська Т.В. ВНПК 
«Теоретичні та методичні основи 

формування змісту освітніх 
галузей у стандарті освіти» 

м. Полтава 24 квітня Доповідь, 
публікація 

КМО,  
Охріменко І.В. 

ВНПК 
«Теоретичні та методичні основи 

формування змісту освітніх 
галузей у стандарті освіти» 

м. Полтава 24 квітня  

КМО,  
Охріменко І.В.  

ВНПК 
«Сучасна школа і розвиток 

лідерства в освіті» 

м. Полтава 22-23 
листопада 

Доповідь 

КМО,  
Королюк С.В. 

ВНПК 
«Сучасна школа і розвиток 

лідерства в освіті» 

м. Полтава 22-23 
листопада 

Доповідь, 
публікація 

КМО, 
Охріменко І.В. 

ВНПС 
«Педагогічна майстерність 

керівника освітнього закладу: 
теорія і практика» 

м. Полтава 26-27 квітня Доповідь 
 

КМО, 
Охріменко І.В. 

ВНПК 
«Сучасні технології оцінювання 

якості освіти» 

смт. Роздольне 13-15 
вересня 

Доповідь 

КМО, 
Водолазська Т.В. 

РК 
«Український шкільний підручник: 
перспективи діалогу громадськості 

і влади» 

м. Полтава 18-19 
вересня 

Звіт про 
проведений 
тренінг 

(фасилітатор) 
КМО, Королюк С.В. ВНПК 

«Особливості управління 
сільського школою на суспільства»

м. Запоріжжя 25-26 
жовтня 

Доповідь, 
публікація 

ВДПС,  
Крилевець М.П. 

ВС 
„Впровадження інноваційних 

технологій в системі підвищення 
кваліфікації вчителів початкових 
класів та в організації навчально – 
виховного процесу початкової 

школи ЗНЗ 

м. Вінниця 23 -25 
жовтня 

 

ВДПС 
Тимошенко Н.П. 

ВНПС 
„Інклюзивна освіта: стан і 

перспективи розвитку в Україні” 

м.Київ 4 – 5 травня  

ВПМД,  
Буйдіна О.О.. 

ВС 
завідуючих кабінетами (методистів) 

хімії ІППО 

м. Львів 26-27 квітня Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 
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ВПМД,  
Буйдіна О.О.. 

Семінар освітньої галузі 
“Природознавство” 

м. Київ 17-18 травня Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ВПМД 
Романець Л.А. 

ВС 
завідуючих кабінетами (методистів) 

географії ІППО 

Закарпатська 
область 

14.05- 20.05. Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ВПМД 
Романець Л.А. 

ВНПК 
Інституту АПН лабораторії 

географічної освіти 

м.Киів 04 12 – 06.12 Доповідь, 
публікація 

ВПМН 
Гарус І.Б. 

 

ВНПК 
«Сучасна школа і розвиток лідерства 

в освіті» 
 
 

м. Полтава 22.10 – 
23. 10 

Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ВПМН 
Гарус І.Б., 
Козак І.О 

МК 
«Український шкільний підручник: 
перспективи діалогу громадськості і 

влади» 

м. Полтава 18.09 -19.09 Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ВПМН,  
Сучкова В.М. 

ВС 
«Сучасні технології навчання 

астрономії в школі» 

м. Київ 8.11 – 9.11 Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ВПМД,  
Кирилюк М.В. 

ВС 
з питання участі загальноосвітніх 

навчальних закладів у 
Всеукраїнському експерименті за 
темою «Організаційно-педагогічні 
умови використання інформаційних 

комп’ютерних технологій у 
позаурочній діяльності учнів 

початкової школи» 

м. Київ 27.11 Участь в апробації 
навчальної 
програми 

«Прикладна 
інформатика у 
поєднанні з 
англійською 
мовою» 

ВПМД,  
Кирилюк М.В. 

Конференція з нагоди запуску 
локалізованих версій нових 

продуктів Microsoft Windows Vista та 
Microsoft Office System 

 

м. Київ 22.05 Доповідна записка 
з рекомендаціями 

для роботи 
ПОІППО 

ЦПІІ 
Гладка Т.І. 

Міжнародна науково-практична 
конференції «Діти-батьки-

суспільство: взаємодія та інтеграція»
 
 
 
 

м. Чернігів 16-17 
березня 

2007 

Доповідь "Вплив 
громадських 
організацій на  
розвиток 
демократичних 
процесів в  освіті" 

ЦПІІ 
Гладка Т.І. 

МНТК 
 «Філософія освіти і сучасність» 

 

м.Дніпропетровськ 19-20 квітня 
2007 

Доповідь, 
публікація 
«Інноваційна 
діяльність і 
гуманізація 
освіти: 
філософський 
аспект» 

ЦПІІ 
Гладка Т.І. 

Міжнародний (українсько-
голландський) проект «Громадські 
платформи освітніх реформ в 

Україні» 

м.Полтава 18-19 вересня 
2007 

 звіт  

ЦПІІ 
Гладка Т.І. 

Всеукраїнський проект «Рівний 
доступ до якісної освіти» (підготовка 

провідних спеціалістів системи 
післядипломної педагогічної освіти)

м.Київ 18.06-14.09. 
2007 

(2 очних 
етапи, 

дистанційне 

Складання тестів, 
індивідуальна 
творча  робота 
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навчання 
з 1 липня 

по 27 серпня) 
ЦПІІ 

Сиротенко Г.О. 
Регіональна конференція 
Міжнародний (українсько-

голландський) проект «Громадські 
платформи освітніх реформ в 

Україні» 

м.Полтава 2007 Фасілітатор, 
розробка 
матеріалів 
конференції   

ВМВ 
Гелеверя Р.О. 

ОНПК «Державність української 
мови і досвід країн світу з мовної 

політики» 

Полтава 21 січня Виступ, 
публікація 

КПМ 
Матвієнко П.І.,  

Білик Н.І., Новак О.О. 

ВНПК Менеджмент і дидактичний 
процес у післядипломній освіті 

м. Полтава 11-12 
жовтня  

Доповідь, виступ

КПМ 
Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

ВНПК присвячена 70-річчю 
утворення Полтавської області 
Полтавщина: історичні шляхи та 

перспективи розвитку. 

м. Полтава 19 вересня Доповідь, виступ

КПМ 
Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

ВНПС “Педагогічна майстерність 
керівника освітнього закладу: теорія і 

практика” 

м. Полтава 26-27 квітня Публікація, 
виступ 

КПМ 
Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

ВНПК Теоретичні та методичні 
основи формування змісту освітніх 

галузей 

м. Полтава 24 квітня Публікація, 
виступ 

КПМ 
Білик Н.І. 

ІІ ВНПК “Україна: ноосферно-
біосферний потенціал освіти і 

духовності регіону” 

м. Комсомольськ 19-21 квітня виступ 

КПМ 
Матвієнко П.І., 

 Білик Н.І. 

ІІ МНПК (присвячена пам’яті 
академіка Д.О.Тхоржевського) 

“Інноваційні технології в 
професійній підготовці вчителя 

трудового навчання: проблеми теорії 
і практики”. 

м. Полтава 12-14 квітня Публікація, 
виступ 

КПМ 
Матвієнко П.І.,  
Новак О.О. 

ВСПК “Моделі компетентного 
випускника 12 річної школи. 
Сутність, пріоритети, пошук 

відповідей на виклик ХХІ століття”.

м. Донецьк 16-17 травня Публікація 

КПМ 
Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

Розвиток післядипломної 
педагогічної освіти України в умовах 
інтеграції // Матеріали щорічної 
звітної Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченій 
15-річчю АПН України 

м. Київ 11-12 квітня Публікація 

КПМ 
Калюжна Ю.І.,  

МНПК “Європейський вектор для 
української освіти”. 

м. Полтава 22 
листопада 

Публікація 

КПМ 
Цина В.І. 

П’яті міжнародні студентські 
читання “Служба Богові 

Батьківщині” 

м. Полтава 24-25 квітня виступ 

ВГД 
ЦехановськаВ.О., 
Коваленко О.П. 
Чирка В.В. 

Українсько-голандський проект 
«Громадські  платформи освітніх 
реформ в Україні» Регіональна 
конференція  Національна 

конференція 

м.Полтава 
м. Київ 

18-19.07 
11.12.07  

 

КМЗО 
Пашко Л.Ф. 

Обласна науково-практична 
конференція „Полтавщина: 

історичні шляхи та перспективи 
розвитку”. 

ПОІППО 19 вересня 
2007 року 

Стаття 

КМЗО 
Спільно з ПДПУ 
Гелеверя Р.О. 

Міжнародна науково-практична 
конференція „Текст як об’єкт 

лінгвістичного дослідження і засіб 
навчання мови”. 

ПДПУ 18-20 
вересня 
2007 рік 

Стаття 
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КМЗО 
Пашко Л.Ф. 

Обласний семінар-практикум для 
методистів районних (міських) метод 

кабінетів та керівників 
методоб’єднань трудового навчання 

та креслення „Формування 
конкурентноспроможної особистості 
на уроках предметів освітньої галузі 

„Технологія” 

Зінківська ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 1 

18-19 
жовтня 2007 

рік 

Стаття 

КМЗО 
Пашко Л.Ф. 

Постійно діючий науково-
методичний семінар для керівників і 

вчителів освітніх закладів 
Полтавської області „Профільна 
освіта: шляхи впровадження та 

перспективи 

Мачухівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

20 березня 
2007 рік 

Методичні 
рекомендації 

КМЗО 
Пашко Л.Ф., Єрмак О.П. 

Всеукраїнська наукова конференція 
„Кирило-Мефодіївське товариство: 
історичний аспект діяльності, зв’язок 

із сучасністю” 

ПОІППО 28 березня 
2007 рік 

Матеріали 
конференції 

 

 

7. Список уживаних скорочень 
ВГД – відділ гуманітарних дисциплін 
ВДПС – відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
ВМВ – відділ методики виховання 
ВНПК - Всеукраїнська науково-практична конференція:  
ВНПС - Всеукраїнський науково-практичний семінар 
ВПМД – відділ природничо-математичних дисциплін 
ВС- Всеукраїнський Семінар 
КМЗО – кафедра методики і змісту освіти 
КМО – кафедра менеджменту освіти 
КПМ – кафедра педагогічної майстерності 
КФіЕО – кафедра філософії і економіки освіти 
МК – міжнародна конференція 
ОНПК - обласна науково-практична конференція 
ОЦППСО – обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
ПОІППО – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
РК – регіональна конференція 
ЦПІ – центр педагогічних інновацій 
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