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І. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПОІППО У 2008 р.  

Особливими результатами  роботи ПОІППО у 2008 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 продовжено діяльність 
щодо впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій, дистанційних форм та 
інтерактивних методів навчання на КПК. У 2008 р. навчання пройшли 4645 педагогічних 
працівників, керівників освітніх установ. 

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

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

Здійснено організаційно-методичне забезпечення виконання Регіонального плану переходу 
загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, переходу до 
профільного навчання у старшій школі, впровадження прогресивних педагогічних технологій в 
освітній простір області шляхом проведення 12 Всеукраїнських, 33 обласних науково-
практичних конференцій і семінарів; 14 постійних семінарів для районної(міської) системи 
методичної служби, семінарів-практикумів для керівників освітніх закладів, педагогічної 
громадськості; 

Створено банк даних нормативно-правової та інформаційно-методичної бази здійснення 
моніторингу якості освіти відповідно до державних освітніх стандартів. Залучено всіх охочих 
учнів – випускників ЗНЗ до участі в незалежному зовнішньому оцінюванні. 

В обласний банк даних про обдаровану молодь на виконання «Обласної програми роботи з 
обдарованою молоддю на 2008-2010 рр.», занесено 500 учнів з 30 районів і міст області. 

Спрямовано діяльність працівників інституту щодо науково-методичного забезпечення 
профільного навчання у старшій школі та допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, 
впровадження особистісно-орієнтованих методик в навчальний та виховний процес; сприяння 
ефективному використанню сучасних інформаційних технологій та засобів навчання в 
педагогічній практиці. Підготовлено близько 2 тис. педагогічних працівників за програмою Intel 
та Microsoft. 

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

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

Уперше у номінації „Інноватика у вищій освіті” Полтавському обласному інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вручено свідоцтво Одинадцятої 
міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008” про 
нагородження срібною медаллю. За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по 
модернізації освіти України ПОІППО вчетверте вручено свідоцтво „Лідер у створенні 
сучасних засобів навчання”. 

Розпочато розроблення та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог 
стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. 

У 2008 р. кардинально реконструйовано сайт Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. На сьогодні це інформаційно-
освітній ресурс, що інформує педагогів області про досягнення і перспективи розвитку 
педагогічної науки, сучасні інноваційні та інформативні технології, створення навчально-
дослідницького середовища для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На сайті 
розміщено більше ніж 200 сторінок (загальний обсяг сайту – 670 МБ), представлено видання 
ПОІППО: монографії, посібники, збірники матеріалів конференцій, методична література 
(близько 60 МБ) та архів науково-методичного журналу "Постметодика" (45 журналів з 1993 
по 2008 рік  обсягом 541 МБ). На сайті міститься стрічка новин та форум освітян,  для 
зручності користувачів  працює пошук. 

 
Розроблено Стратегію розвитку Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського на 2008-2012 роки, над упровадженням якої 
колектив закладу працюватиме у 2009 році. 

 
 

В.В.Зелюк 
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1.2.1. Розробка та впровадження системи управління якістю (за стандартом 
ДСТУ ISO 9001-2001) (Королюк С.В.) 

З метою розроблення та впровадження системи управління якістю у Полтавському 
обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім.. М.В. Остроградського відповідно 
до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 введено в дію наказ № 58/1 «Про розроблення та 
впровадження системи управління якістю». 

За планом роботи з розроблення та впровадження системи управління якістю виконано 
таке: 

− призначено представника керівництва та спеціаліста з СУЯ; 
− призначено робочу групу з питань розроблення та запровадження системи управління 
якістю в інституті; 

− розроблено проект політики у сфері якості; 
− перевірено та актуалізовано посадові інструкції та положення про підрозділи; 
− затверджено організаційну схему; 
− визначено перелік послуг, що надає Інститут; 
− проведено навчання з теми «Вимоги до процесів системи управління якістю відповідно 
до стандарту ДСТУ ISO 9001»; 

− визначено процеси, які охоплює система управління якістю Інституту; 
− розроблено методики процесів; 
− затверджено Політику у сфері якості; 
− розроблено та затверджено цілі у сфері якості; 
− розроблено Настанову з якості; 

1.2.2. Робота сайту ПОІППО  (Шостя С.П.) 
 

 
Головна сторінка сайту ПОІППО  

на 1.09.2008 
 

 
Головна сторінка сайту ПОІППО  

на 1.12.2008 
 

Сьогодні сайт створює нові можливості взаємодії в 
навчальному процесі, є найбільш ефективним засобом як 
організації роботи інституту, так і забезпечення його взаємодії із 
зовнішнім середовищем. 

Сайт Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського зареєстрований у 
2001 році в Інтернеті за адресою www.ipe.poltava.ua на сервері 
науково-виробничого підприємства фірми "Солвер" в рамках 
здійснення проекту створення Ресурсного центру з 
громадянської освіти у Полтавській області. Цей проект  
здійснювався за сприяння Бюро з освітніх та культурних програм 
США (ВЕСА) й адмініструвався Радою з Міжнародних 
досліджень та обмінів IREX. Сайт був статичний і містив три 
розділи: «ПОІППО», «Ресурсний центр з громадянської освіти у 
Полтавській області», науково-методичний журнал 
«Постметодика». 

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

 

Сторінка сайту ПОІППО 
«Олімпіади» 

Сторінка сайту ПОІППО 
«Веб-сайти шкіл Полтавської 

області» 
 

Сторінка сайту ПОІППО 
«Центр практичної  психології і 

соціальної роботи» 
 
 

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

На 01.12.08 на сайті розміщено більше ніж 200 сторінок. У 
електронному вигляді представлені видання ПОІППО: 
монографії, посібники, збірники матеріалів конференцій, 
методичні видання обсягом близько 60 МБ, електронний архів 
науково-методичного журналу "Постметодика", представлений 
45 журналами з 1993 по 2008 рік  у форматі *.pdf. обсягом 541 
МБ. Загальний обсяг сайту – 670 МБ. 

Сайт містить стрічку новин та форум освітян. 
Для зручності користувачів на сайті працює пошук. 
У наповненні сайту ПОІППО активно працюють усі 

підрозділи інституту. 
ПОІППО взяв участь у Першому конкурсі на кращий веб-

сайт закладів системи післядипломної педагогічної освіти, що 
відбувся з 6.10.08 по 31.10.08 з ініціативи УМО АПН України та 
за фінансової підтримки дирекції освітніх програм INTEL в 
Україні. У конкурсі взяли участь 17 інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, ПОІППО за результатами участі ПОІППО 
отримав сертифікат учасника конкурсу.  

Робота працівників інституту з наповнення сайту 
регламентується наказом «Про розвиток та підтримку веб-сайту 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім.М.В.Остроградського» від 8.12.08 № 291, що містить 
прописане положення, правила користування веб-сайтом, вимоги 
до матеріалів, які розміщуються на сайті.  

Виходячи з вимог сучасної системи освіти, пріоритетними 
напрямами роботи науково-методичних працівників з розвитку 
сайту є розміщення передового педагогічного досвіду, 
навчального матеріалу, розробка курсів дистанційного навчання, 
налагодження спілкування з педагогічними працівниками 
області, надання методичної допомоги через сервіси сайту.  
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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 2008 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”.  

При  дослідженні цієї теми в поле зору науковців ПОІППО були включені такі концептуальні 
дослідження в освіті, як інноваційна діяльність, менеджмент і дидактичний процес, державна освітня 
політика, компетентнісний підхід в шкільній освіті, проблема профілізації, проектування 
регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток 
курикулярного процесу і модернізаційних процесів у сучасній освіті. З проблем названих 
теоретичних концепцій у 2008 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 78 статей у виданнях ВАК,  35 посібників та монографій. Крім 
цього, у 2008 році працівниками ПОІППО було продовжено аналіз практик, що функціонують в 
сучасній освіті, проведено відповідні емпіричні дослідження, які опубліковані у періодичних 
виданнях ПОІППО (див. додаток 2), підбито підсумки роботи СДГ.  

Зокрема, співробітники КФіЕО у 2008 році зосередили свою діяльність над дослідженням 
теми «Філософія і економіка освіти в європейському контексті», основну увагу при цьому було 
спрямовано на вивчення модернізаційних процесів в сучасній освіті, репрезентації знань в 
освітньому просторі, а також розгляді якості освіти сучасної української школи та перспектив її 
розвитку у європейському контексті. У рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні» з метою створення ефективних громадських платформ 
кафедрою проведено низку регіональних тренінгів та обласну науково-практичну конференцію 
«Школа майбутнього: мрія, образ, проект…». З метою розробки та обґрунтування моделі 
методичної системи навчання учителів різних предметів основ інформаційно-комунікаційних 
технологій відповідно до стандартів ЄС 18-20 листопада кафедрою (спільно з відділом 
природничо-математичних дисциплін) проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС», за наслідками 
якої видано збірник матеріалів.  

Співробітниками КМО у 2008 році здійснено дослідження проблеми «Моделювання 
управлінської компетентності керівника ЗНЗ». У поле зору науковців потрапили наукова 
підготовка менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти, розвиток управлінської 
культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації, світогляд та ціннісні орієнтири 
керівника ЗНЗ та вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища. Наукові здобутки  
покладені в основу розробки та впровадження системи постійних семінарів для керівників шкіл 
на базі районних методичних кабінетів. Також опубліковано науково-методичні матеріали з 
теми «Компетентність керівника щодо організації позакласного виховання», підготовлено 
модульний посібник «Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону» для 
керівників ЗНЗ. За звітний період співробітниками кафедри надруковано 6 навчально-
методичних посібників та монографій загальним обсягом 53,49 у.д.а., загальний обсяг усіх 
публікацій становить 68,09 у.д.а. 

КПМ протягом 2008 року проведено науково-дослідну та науково-методичну роботу з 
тем «Інноваційна діяльність як головна передумова педагогічної майстерності» та «Теоретико-
методичні засади проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників». Відповідно до названих тем  співробітниками кафедри здійснено 
вивчення, розробку і впровадження у педагогічну практику найбільш актуальних та ефективних 
підходів і засобів удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої 
освіти. Зокрема, 25-26 вересня проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проек-
тування освітніх систем: технології, досвід, практика», організовано низку постійних та науково-
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практичних семінарів з тем: «Комплексна оцінка ефективності дидактичного процесу», «Школа 
майстерності видатного педагога Ш. Амонашвілі», «Школа-родина в дії», розроблено програму 
та проведено тренінг-курси «Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного 
колективу». 

Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2008 рік 
наведено у Таблиці 1. 
 
2.2. Науково-дослідні теми кафедр, відділів (Клепко С.Ф.) 

Таблиця 1 
Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2008 рік. 

№ 
 Критерій 

К 
П 
М 

К 
М 
О 

К 
ФІ 
ЕО 

К 
М 
ЗО 

Ц 
Пр 
Пс 

Ц 
Пед
Ін 

В 
Д 
ПО 

В 
П 
МД 

В 
Г 
Д 

В 
М 
В 

Всього
за 

2008 

1 

Кількість 
виконаних 
наукових та 
науково-технічних 
проектів ВНЗ та 
НУ 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

2 

Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

3 

Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

1 6 3 12 0 0 0 1 0 12 35 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 16,3 53,49 21,98 152,3 6,9 0 0 5,6 0 41,58 298,15

4 
Кількість статей у 
наукових фахових 
журналах  

13 6 4 30 2 2 5 9 3 4 78 

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

5,3 2,64 1,98 24,92 5,5 0,5 5,25 5,5 0,3 34,39 86,28 

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

37,01 68,09 39,26 150,25 6,9 5,3 15,53 18,5 0,7 42,64 384,18

4в 
Кількість 
методичних 
рекомендацій 

1 2 0 10 2,3 2 9 6 6 13 51,3 

Кількість наукових 
семінарів і 
конференцій, із 
них 

14 10 4 26 11 4 0 13 7 12 101 5 

міжнародних 4 4 1 11 2 0  2 2 1 27 
Участь у 
виставках, із них  1 1 2 0 1 2 2 0 2 11 6 
міжнародних 1 0 1 1 0 1  2 0 0 6 

7 
Кількість 
захищених 
дисертацій: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 кандидатських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 докторських 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 11

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

в європейському контексті». У цьому році основну увагу було зосереджено на дослідженні 
модернізаційних процесів в сучасній освіті, зокрема, на розгляді українського курикулуму і системи 
оцінювання якості освіти у європейському контексті, а також на перспективах сучасної школи, 
проблемах наближення її до нових вимог і стандартів. 

У контексті розробки проблеми модернізації сучасної української школи та наближення її до 
ідеалу «школи майбутнього», кафедрою ініційовано проведення низки заходів.  Зокрема, у рамках 
українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (за 
фінансової підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди 
та Міжнародного Фонду Відродження) 11-12 квітня проведено тренінг фасилітаторів, а протягом 
квітня-травня – ще 19 регіональних тренінгів з теми «Школа майбутнього». 25-26 вересня на базі 
інституту спільно з обласним ліцеєм-інтернатом для обдарованих дітей із сільської місцевості 
ім. А.С. Макаренка було проведено регіональну конференцію з теми «Школа майбутнього: мрія, 
образ, проект…», в якій взяли участь вчителі, практичні психологи, директори шкіл області, 
науковці, методисти та завідуючі відділами ПОІППО, а також тренери Міжнародного центру 
вдосконалення шкільництва (Нідерланди) Роберт Міох та Альберт-Ян Крікке (загальна кількість 
учасників – 40 чоловік). На основі підсумків конференції і тренінгів укладено збірник «Як 
наблизити сучасну школу до параметрів «Школи майбутнього». Висновки учасників проекту й 
доступні джерела про Школу майбутнього згруповано в блоки: «Концепції та технології навчання 
школи майбутнього в сучасній практиці», «Які процеси наближатимуть існуючі школи до 
характеристик встановлених уявлень про Школу Майбутнього?», «Порівняння методики навчання у 
школах сучасних і майбутніх», «Порівняльна таблиця зарубіжних, українського та регіонального 
проектів школи майбутнього». На переконання полтавських учасників проекту, один із моментів 
руху – це перехід від фронтального навчання до навчання в малих групах; від персонального 
комп‘ютера – до персонального комп‘ютингу.  

Завершальним етапом проекту у 2008 році стала участь полтавської делегації у роботі 
Національної конференції «Школа майбутнього, школа для майбутнього: розвиток школи на 
місцевому рівні», що проходила 14 листопада на базі Університету менеджменту освіти  (м.Київ). 

З метою розробки та обґрунтування моделі методичної системи навчання учителів різних 
предметів основ інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до стандартів ЄС 18-20 
листопада кафедрою (спільно з відділом природничо-математичних дисциплін) було проведено 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки 
зору стандартів ЄС», за наслідками якої видано збірник матеріалів. 

Працівниками кафедри проводилась науково-дослідницька і науково-методична  робота із 
затверджених Вченою радою ПОІППО тем. Відповідно до цього протягом 2008 року було здійснено 
26 публікацій обсягом 39,26 у.д.а.: 

• 3 публікації обсягом 10,58 у.д.а. з тем: «Філософія і економіка освіти у європейському 
контексті», «Інтеграція освіти і поліморфізм знань» та «Репрезентація знання в освітньому 
просторі: філософський аспект» (Клепко С.Ф.) 

• 3 публікації обсягом 1,23 у.д.а. з теми «Феномен освіти (світоглядно-методичний аспект)» 
(Шейко С.В.) 

• 2 публікації обсягом 12,85 у.д.а. з теми «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки 
України в умовах глобалізації» (Гетало В.П.) 

• 12 публікацій обсягом 2,46 у.д.а. з теми «Науково-методичний супровід процесу 
впровадження інновацій у навчально-виховний процес» (Сиротенко Г.О.) 

• 4 публікації обсягом 11,47 у.д.а. з теми «Шляхи підвищення конкурентоспроможності 
слухачів підвищення кваліфікації у ПОІППО (підготовчий етап – тестування на основі 
методики Сьюзен Делінгер щодо готовності особистості вчителя до позитивних 
трансформацій)» (Нічуговська Л.І.) 

• 2 публікації обсягом 0,67 у.д.а. з теми «Категорія «Благо» в контексті еволюції соціальних 
утопій» (Бондар Т.О.). 
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Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО (див. С. 96). 
Підготовлено 3 відзиви на автореферати дисертацій та 2 рецензії, оновлено модульний 

варіант навчальної програми “Філософія освіти та інформаційні технології”. 
Викладачі кафедри взяли участь і виступили з доповідями на 7 Міжнародних і 6 

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

У наступному 2009 р. кафедра зосередить увагу на виконанні наступних завдань: 
1) Розробка концепцій заходів у рамках роботи українсько-нідерландського проекту 

«Громадські платформи освітніх реформ в Україні» на 2009 рік, зосередженість на 
обговоренні теми  «Планування інноваційного розвитку сучасної школи». 

2) Підготовка до друку та випуск оновленої програми та навчально-тематичного плану 
підвищення кваліфікації учителів за спецкурсом “ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”. 

3) Внесення проблематики «школи майбутнього» в тематику лекцій модуля. 
 

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

загальноосвітнього навчального закладу». 
Основні результати, досягнуті в ході проведення дослідження 
Робота була зосереджена на написанні програмових документів підвищення кваліфікації 

керівників ЗНЗ, розробці та апробації моделі розвитку управлінської культури, дослідженні 
індивідуально-психологічних чинників розвитку культури керівника школи. 

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за такими напрямками: 
- Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 

(Королюк С.В.); 
- Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища (Водолазська Т.В.); 
- Світогляд та ціннісні орієнтири керівника ЗНЗ (Гавриш Р.Л.); 
- Наукова підготовка менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти 

(Кравченко Л.М.); 
- Формування компетентності керівника освіти у роботі з сім’ями неповноспроможних дітей 

(Рєзніченко З.В.). 
Обґрунтовано: 
- актуальність дослідження професійної компетентності керівників ЗНЗ з урахуванням 
наукових досягнень педагогіки, психології, менеджменту, філософії, а також вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; 

- зміст і структуру модульного варіанта навчальної програми на основі компетентнісного 
підходу «Функціональна підготовка керівників ЗНЗ»; 

- теоретико-методологічні засади викладання спецкурсів «Розвиток управлінської культури 
керівників ЗНЗ»; «Інноваційний менеджмент в освіті», «Організація та розбудова 
громадсько активної школи як осередку розвитку громади», «Залучення додаткових 
ресурсів до діяльності навчального закладу»; 

- технологію розробки проектів розбудови громадсько активної школи на базі традиційних 
ЗНЗ. 

Загальна кількість праць, опублікованих за звітний період: 
o посібники – 3 (32,5 у.д.а.); 
o часописи – 2 (11,0 у.д.а.); 
o статті – 19 (11,6 у.д.а.); 
o матеріали ПДС – 2 (3,7 у.д.а.); 
o тези – 10 (3,05 у.д.а.). 
Всього – 36 (61,85 у.д.а.) 
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2.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Білик Н.І.) 
Протягом 2008 року кафедра педагогічної майстерності продовжила роботу над  

вивченням, розробкою і впровадженням у педагогічну практику найбільш актуальних та 
ефективних підходів і засобів удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно 
зорієнтованої освіти. Науково-дослідницьку роботу співробітників кафедри було зосереджено 
навколо тем «Інноваційна діяльність як головна передумова педагогічної майстерності» та 
«Теоретико-методичні засади проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників».  

У цьому контексті проведено вивчення проблемних питань щодо термінології, 
різноманіття бачень та підходів щодо розв’язання питання проектування освітніх систем у 
різних типах навчальних закладів, зокрема – проектування регіональних освітніх систем 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  З метою широкого залучення фахівців з 
цього питання 25-26 вересня проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проек-
тування освітніх систем: технології, досвід, практика», на якій обговорювались питання проектної 
діяльності щодо створення освітніх систем як стратегічного засобу розвитку вітчизняної 
системи освіти, а саме: проектування інноваційного розвитку регіональних освітніх систем; 
проектне управління освітніми системами; проектне бачення розвитку і трансформації освітньої 
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону; освітні системи 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

Розроблено теоретичну модель взаємозв'язку психологічної підготовки і 
психодіагностичної культури вчителів, типологію методів психодіагностики особистості учня, 
що становить певний внесок у педагогічну та вікову психологію освіти дорослих. 

З метою широкого обговорення шляхів і засобів психолого-педагогічних засад розвитку 
педагогічної майстерності освітян проведено два постійно діючих семінари з теми «Комплексна 
оцінка ефективності дидактичного процесу» (Козельщинський та Кременчуцький райони), 
семінар обласної школи педагогічної майстерності (ШПМ) Ш.О. Амонашвілі «Школа 
майстерності видатного педагога Ш. Амонашвілі», науково-практичний семінар «Школа-родина 
в дії» (травень, грудень). 

Результати наукової та науково-дослідної роботи відображені у виданнях: 
• «Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам’ятники – події – легенди: Навч.-метод.  

посіб.  /  [авт.-упоряд.: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. – Полтава: АСМІ, 2008. –  250 с.   
• 14 статей у наукових фахових виданнях (загальний обсяг 8,4 ум. д. а.); 
• 14 публікацій у книгах, журналах і газетах (2,7 ум. д. а.); 
• 6 матеріалів конференцій всеукраїнського і міжнародного рівня (2, 14 ум. д. а.). 

Підготовлено матеріали для участі у номінаціях Одинадцятої міжнародної виставки 
навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008” за темами: 

− Упровадження сучасних досягнень освіти і науки через журнал “Імідж сучасного 
педагога” (10 років з дня заснування журналу); 

− Дистанційні консалт-курси для вчителів вищої категорії та досвідчених директорів. 
Підготовлено тести з педагогіки та загальної культури для обласного конкурсу “Учитель 

року – 2008”. 
Видано 10 номерів науково-практичного освітньо-популярного журналу “Імідж сучасного 

педагога” за темами: 
№ 1-2 – «Антон Макаренко – педагог сучасності»; 
№ 3-4 – «Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»; 
№ 5-6 – «Науково-методичне забезпечення освітньої галузі»; 
№ 7-8 – «Проектування освітніх систем»; 
№ 9-10 – «Реабілітаційна педагогіка». 
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Розроблено програму та проведено тренінг-курси “Принципи розвитку інноваційної 
діяльності педагогічного колективу” для педагогічних працівників Котелевської гімназії №1 
імені С. А. Ковпака з 2.06 по 6.06. 2008 р.; проблемні курси «Розвиток та саморозвиток творчого 
потенціалу педагога» на базі Полтавського технікуму харчових технологій з 08.01 по 
20.01.2008 р. 

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. 

В контексті основної теми науково-дослідної роботи кафедри на наступний рік 
пріоритетними залишаються проблеми проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, упровадження комплексної оцінки ефективності 
дидактичного процесу, підвищення якості освітнього процесу засобами використання 
актуальних педагогічних технологій. 
 

2.2.4. Кафедра методики  змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
І. Науково-дослідницька робота 
На протязі 2008 року кафедра методики змісту освіти продовжила роботу над науково-

методичною темою «Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області».  

Мета роботи  – вивчити сутність ключових життєвих компетентностей та психолого-
педагогічні основи їх формування. Вивчити та узагальнити передовий педагогічний досвід 
упровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах. Визначити шляхи, форми і 
методи формування ключових життєвих компетентностей в процесі профільного навчання. 

Результат – визначення сутності, структурних елементів та критеріїв сформованості 
життєвих компетентностей. Виявлення кращих зразків упровадження компетентнісного 
профільного навчання в загальноосвітніх закладах. Визначення системи базових шкіл 
профільного навчання за різними напрямами – суспільно-гуманітарним, природничо-
математичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним. Окреслення перспектив 
подальшого розвитку компетентнісної профільної освіти в загальноосвітніх закладах, його 
шляхи, форми і методи. 

Термін виконання: 30.12. 2012 р. 
З метою поширення та обміну досвідом було організовано роботу зонального 

постійноого семінару «Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного 
навчання ЗНЗ області» у м. Кременчук, ЗОШ № 17 „Вибір” ім. М.Г. Неленя. Вивчений та 
узагальнений передовий досвід профільного навчання. Випущений науково-методичний збірник 
„Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології”. Підготовлено до друку 
збірник „Оцінка знань учнів у процесі профільного навчання”. 

Викладачі кафедри працюють над дисертаціями на здобуття ступенів кандидата наук та 
доктора наук (Чирка В.В., Корягіна Н.В., Пашко Л.Ф.).  

Результати наукової та науково-дослідної роботи відображено у виданнях: 
– 14 посібників (загальний обсяг 201,69 ум. д. а.) 
– 24 статті у фахових з переліку ВАК виданнях (17,53 ум. д. а.) 
– 16 публікацій у книгах, журналах, газетах (5,42 ум. д. а.) 
– 18 матеріалів конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня (4,23 ум. д. а.) 
ВСЬОГО 72 (228, 85 ум. д. а.) 
ІІ. Навчально-методична робота 
Викладачами кафедри вичитані всі лекції згідно з навчальним планом ПОІППО. 



 15

Протягом 2008 кафедра здійснювала науково-методичне керівництво спеціальними 
дослідницькими групами (СДГ): вчителів української мови та літератури (групу ведуть М.І. 
Степаненко та О.П. Коваленко), учителів етики (керівник Чирка В.В., науковий керівник: 
Шебітченко А.П., російської мови та літератури (керівник Гелеверя Р.О, наукові керівники 
Баландіна Н.Ф.; Пашкова А.Ф.), учителів трудового навчання, педтехнологія «Довкілля» в 
початковій школі (керівник Ільченко В. Р.) „Проектування як метод пізнання в освітній галузі 
„Технології” (керівник Чемшит В.Г., науковий керівник Пашко Л.Ф.). 

Учасники СДГ проводили апробацію нових підручників та брали участь в 
експериментальних роботах, презентуючи свої напрацювання на міжнародних, всеукраїнських, 
обласних конференціях, семінарах, нарадах, міських та районних методоб’єднаннях. 

Кафедра вела роботу за такими напрямами:  
1. Визначає найактуальніші проблеми сучасної педагогічної теорії і практики розвитку 

освіти в регіоні. 
2. Проводить науково-методичні дослідження загальних проблем розвитку освіти в 

регіоні. 
3. Вивчає існуючі та розробляє нові методики, технології, підручники та інші засоби 

навчання, апробовує та впроваджує їх у практику. 
4. Вивчає передовий та новаторський педагогічний досвід, популяризує та підтримує 

його впровадження у навчально-виховний процес. 
5. Вивчає класичну спадщину педагогів минулого, висвітлює її на сторінках преси та 

педагогічних видань. 
6. Готує до друку методичні матеріали, розробки уроків, підручники, посібники, 

антологію та іншу друковану продукцію за результатами роботи. 
7. Підвищує рівень професійної майстерності слухачів курсів ПОІППО, спонукає їх 

освоювати комп’ютерні технології навчання, сучасні засоби зв’язку, Internet тощо. 
Випущений науково-методичний посібник „Науково-методична основа змісту сучасної 

освіти”. Вони брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні 
технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики” 
(Полтава, жовтень, 2008). 
 

2.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи (Муліка К.М.) 
Здійснено моніторинг розвитку психологічної служби Полтавської області. Кадрове 

забезпечення психологічної служби протягом 2008 року збільшилось на 11 %. Станом на 
01.07.2008 року забезпеченість усіх типів навчальних закладів Полтавської області фахівцями 
психологічної служби складає 43%. Особлива увага приділяється кадровому забезпеченню 
сільських, малочисельних навчальних закладів, ПТНЗ, шкіл-інтернатів. 

Психологічна служба спільно з виховним відділом ПОІППО та службами зайнятості області 
здійснює роботу, спрямовану на вирішення проблеми впровадження профорієнтації у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Організовано постійний зональний семінар «Роль 
професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей». У семінарі беруть участь працівники центрів зайнятості, директори ПТНЗ, 
МНВК, практичні психологи, соціальні педагоги, методисти рай(міськ) методкабінетів, які 
відповідають за профорієнтаційну роботу. Матеріали за результатами семінару постійно 
висвітлюються на сайті www.ppl.in.na, видано та поширюється методичний посібник «Роль 
професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці 
професій та спеціальностей» (автори-укладачі К.М.Муліка, В.Г.Чемшит). Усі практичні 
психологи, соціальні педагоги у рамках семінару проходять підготовку щодо здійснення 
профорієнтаційної роботи у школах та забезпечуються комп’ютерними варіантами 
психодіагностичних методик. Протягом 2008 року семінарами охоплено 204 учасники. 

Запроваджується проектний підхід у роботі психологічної служби. З метою організаційно-
методичного забезпечення діяльності психологічної служби протягом року проведено 2 
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інструктивно-методичні наради, 3 обласні семінари-практикуми для різних категорій 
працівників психологічної служби, 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію.  

З метою формування стратегії розвитку психологічної служби області до 2012 року  
проведено „круглий стіл” із запрошенням представників облдержадміністрації, управління 
освіти і науки, Міністерства освіти і науки України, різних  категорій працівників психологічної 
служби. Результатом роботи є затверджений наказом Головного управління освіти і науки План 
дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України у 
Полтавській області. 

З метою інтеграції практичної психології у систему освіти, підвищення психологічної 
грамотності батьківської громадськості організовано та проведено Форум батьківської 
громадськості з питань профілактики жорстокості та насилля серед учнівської молоді. 

Проведено вивчення роботи працівників психологічної служби, які атестувались у 2008 
навчальному році (22), грамотами Головного управління освіти і науки облдержадміністрації 
нагороджені працівники психологічної служби, які запроваджують новітні технології соціально-
психологічного супроводу, мають результативність роботи (12). 

На колегії ГУОН розглянуто питання діяльності служби та відповідно підготовлено 
інформаційно-аналітичні матеріали: «Про виконання рішення колегії від 19.04.07 № 3/1 «Про 
показники стану розвитку психологічної служби системи освіти області за підсумками 2005-
2006 навчального року відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про освіту» від 21 серпня 2008 
р. протокол 4/6 та «Про показники результатів виконання «Програми розвитку психологічної 
служби системи освіти Полтавської області на період до 2008 року» від 16 жовтня 2008 року.  

На базі обласного центру практичної психології і соціальної роботи діють спеціальні 
дослідницькі групи: «Психолого-педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу» (керівник Лук’яненко Н.О.); «Методичне забезпечення 
психологічного супроводу шестирічних дітей при вступі до школи» (керівник Муліка К.М.); 
«Модель співпраці практичного психолога та соціального педагога в умовах ЗНЗ» (Сухенко Я.В.). 

Запроваджено єдиний інформаційний простір для працівників психологічної служби області. 
На сайті ПОІППО містяться матеріали семінарів практичних психологів, методичні розробки, 
узагальнений кращий досвід  працівників психологічної служби. 

 

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

природознавства у профільній школі (рівень стандарту)». 
Основні результати, досягнуті в ході проведення дослідження.  
Проаналізовано психолого-педагогічну та науково-методичну літературу в аспекті 

досліджуваної проблеми. Досліджено необхідність розробки системи науково-методичного 
забезпечення інтегрованого навчання природознавства у профільній школі.  

Вперше у вітчизняній педагогіці розроблено теоретичні основи інтегрованого навчання 
природознавства у профільній школі, його наступність з початковою та основною школами; 
обґрунтовані теоретичні засади формування змісту цілісної природничо-наукової освіти для 
профільної школи; розроблено дидактичну систему забезпечення інтегрованого навчання 
природознавства у старшій школі. Система науково-методичного забезпечення інтегрованого 
навчання природознавства у профільній школі базується на неперервному процесі формування 
цілісності знань про природу, наскрізним стрижнем якого є система загальних закономірностей 
природи, ядро природничо-наукових знань.  

Обґрунтовано:  
— теоретико-методологічні основи формування цілісності знань про природу в учнів 

профільної школи в умовах переходу на 12-річний термін навчання; 
— особистісна орієнтованість, продуктивність цілісної природничо-наукової освіти 

профільної школи;  
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— необхідність галузевого підходу у формуванні змісту природничо-наукової освіти і його 
реалізації в навчальному процесі суспільно-гуманітарного і художньо-естетичного профілів; 

— методичні основи формування інтегрованих курсів профільної школи; 
— методичний апарат підручника «Природознавство-10», що втілює методи, форми 

навчання, які обумовлюють формування в учнів цілісності знань про природу; 
— цілісність змісту природничо-наукової освіти профільної школи (рівень стандарту), що 

базується на дидактичному принципі сутнісної інтеграції всіх елементів змісту освіти на основі ядра 
природничо-наукових знань;  

— психолого-педагогічні умови засвоєння учнями профільної школи знань про природу в 
процесі викладання їх в інтегрованому курсі та в предметно-інтегративній системі; 

— зміст і структуру курсів «Біологія» (9 кл.), «Фізика» (9 кл.), «Хімія» (9 кл.), їх наступність 
з попередніми курсами у 7-8 класах та курсом «Природознавство» (10-12 кл.); 

— зміст і структуру інтегрованого курсу природознавства для профільної школи; 
— психологічні основи інтегрованого навчання природознавства, пов’язані з формуванням 

образу світу, образу природи, фундаментом яких є найбільш загальні закономірності природи.    
Розкрито: 
— поняття цілісності знань про природу як результату неперервної сутнісної інтеграції трьох 

потоків інформації, які учень профільної школи отримує на кожному етапі навчання: під час 
безпосереднього вивчення реальних об’єктів довкілля; під час засвоєння соціального досвіду на 
уроках з природознавства та предметів природничого циклу; під час узагальнення індивідуального 
досвіду, набутого в процесі самостійної роботи в школі та вдома  (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г. 
Ільченко, Л.М. Рибалко);  

— цілі навчання і різнорівневі вимоги до природничо-наукової освіти учнів суспільно-
гуманітарного напряму у зв'язку із запровадженням профільного навчання (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, 
В.С. Коваленко, Т.В. Сігіда, Л.М. Рибалко); 

— біологічну компоненту змісту інтегрованого курсу природознавства профільної школи у 
підручнику «Природознавство-10» (Л.М. Рибалко);   

— фізичну компоненту змісту інтегрованого курсу природознавства профільної школи у 
підручнику «Природознавство-10» (В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко);    

— хімічну компоненту змісту інтегрованого курсу природознавства профільної школи у 
підручнику «Природознавство-10» (В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко, В.Ю. Багачова).    

Розроблено: 
— програму дослідження; 
— концепцію нового предмета природознавства профільної школи; 
— концепцію цілісної природничо-наукової освіти; 
— методичну систему формування цілісності знань про природу, образу природи учнів 

профільної школи;  
—  зміст і структуру підручника «Природознавство-10»; 
— структуру уроку, що відповідає вимозі неперервного формування природничо-наукової 

картини світу, моделювання учнем свого образу природи;    
— зміст і структуру методичного посібника «Концепції та методичні моделі 

природознавства у профільній школі»; 
— зміст і структуру підручників «Біологія», «Фізика», «Хімія» для 9 класу 12-річної школи. 
Доведено: 
— методична система цілісної природничо-наукової освіти в профільній школі втілює 

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

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

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

— психологічні основи інтегрованого навчання природознавства базуються на формуванні 
цілісної свідомості людини (Н.А. Ковчин). 

Підтверджено: 
— у процесі апробації на курсах слухачів післядипломної освіти концепції, доцільність 

структури та змісту підручника «Природознавство» та методичного посібника «Концепції та 
методичні моделі природознавства у профільній школі» (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Л.М. Рибалко, 
О.Г. Ільченко,  Багачова В.Ю.). 

Апробація результатів дослідження проходила у 14 школах-лабораторіях, під час проведення 
Всеукраїнських курсів вчителів природознавства (березень, м. Полтава), 1 Всеукраїнського науково-
практичного семінару (квітень, м. Полтава), 3 Всеукраїнських науково-практичних конференцій 
(травень, м. Полтава; червень, м. Івано-Франківськ; вересень, м. Дніпропетровськ), 3 Міжнародних 
науково-практичних конференцій (лютий, травень, жовтень, м. Полтава), звітної наукової 
конференції Інституту педагогіки АПН України (квітень, м. Київ). 

Захищено:  
– К.Ж. Гузом докторську дисертацію «Теоретичні та методичні основи формування 

цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи»;  
– Л.М. Рибалко кандидатську дисертацію «Наступність у формуванні цілісних знань про 

живу природу в учнів 5-7 класів». 
Загальна кількість праць, опублікованих за звітний період: 
підручник – 1 (7,74 д.а.) 
методичні посібники – 2 (11,5 д.а.) 
автореферати – 2 (2,7 д.а.)  
статті — 12 (13,4 д.а.) 
тези — 13 (3,0 д.а.) 
Всього –  30 (38,34 д.а.) 
ІІ. Навчально-методична робота 
Співробітниками НМЦ вичитані всі лекції згідно з планом кафедри методики і змісту освіти. 
Проводилася спільна робота НМЦ та ПОІППО над науково-методичним забезпеченням 

переходу шкільної освіти на галузевий принцип формування цілісності змісту освітніх галузей і 
підготовки вчителів у післядипломній освіті до галузевого підходу у навчальному процесі школи. 

Працює СДГ вчителів довкілля початкових класів «Педтехнологія «Довкілля» в початковій 
школі» (науковий керівник Ільченко В.Р.) та СДГ вчителів природознавства «Формування 
цілісності освітніх галузей» (керівник Гуз К.Ж.). 

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

освітньої програми «Довкілля» (10.03-21.03. 2008 р.). 
2. Проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Система навчально-

методичного забезпечення освітньої галузі» (17 квітня). 
3. Участь співробітників НМЦ у конференціях ПОІППО, нарадах, семінарах. 
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2.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 
 

Н
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ан
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; 
до
сл
ід
ж
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а 
зд
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ут
тя

 
ст
уп
ен
я 
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.д
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Ро
зп
оч
ат
о 
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ік
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пл
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ує
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ве
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и 

(р
ік
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Щ
о 
зр
об
ле
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 за
 2

00
8 

 р
ік

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 - 
2009 

3 публікації 

КФіЕО КфіЕО-2 Філософія і 
економіка освіти у 
європейському 
контексті 

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

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2005 - 
2010 

3 публікації 

КФіЕО КфіЕО 
-3 

Репрезентація 
знання в 
освітньому 
просторі: 
філософський 
аспект 

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

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2008-
2012 

2 публікації 

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-
2008 

12 публікацій 

КФіЕО  Розробка 
моніторингу 
щодо оцінки 
рівня 
соціоекономічної 
культури 
слухачів в 
системі 
підвищення 
кваліфікації 

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

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 
 
 

2006-
2008 

3 публікації 

КФіЕО  Соціально-
економічні 
аспекти розвитку 
економіки в 
умовах 
глобалізації 

Гетало В. П.,  
к.економ. н. 

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2008 

2 публікації 
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КФіЕО  Проблемне 
забезпечення 
атестації 
навчальних 
закладів 

Золотухіна В.М., 
ст. викладач  

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2008 

- 

КФіЕО  Концептуальні 
основи 
реформування 
філософії освіти 
в Україні: логіко-
культурологіч-
ний аналіз 

Шейко С. В., 
к.філософ. н., 
доцент 

 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2006-
2008 

3 публікації 

КФіЕО  Категорія «благо» 
в контексті 
еволюції 
соціальних утопій 

Бондар Т.О., 
методист  

Кр
ав
че
нк
о 
П

.А
., 

д.
фі
ло
с.н

, п
ро
ф 

 дослідження  на 
здобуття ступеню 
к. філос. н. 

2004-
2009 

2 публікації 

КМО КМО - 1 Метод 
моделювання у 
формуванні 
цілісності знань 
про природу в 
учнів початкової 
школи 

Водолазська Т.В 
доцент  

Іл
ьч
ен
ко

 В
.Р

.  
дослідження на 
здобуття 
ступеня к.п.н. 

2007-
2010 

2 посіб.,  
1 ВАКівська 
стаття 

КМО КМО-2 Наукові 
підготовки 
менеджера 
освіти у системі 
неперервної 
педагогічної 
освіти 

Кравченко Л.М., 
к.п.н., доцент 

 

дослідження  на 
здобуття 
ступеня д.п.н. 

2005-
2008 

1 ВАКівська 
стаття 

КПМ КПМ1 Інноваційна 
діяльність як 
головна 
передумова 
педагогічної 
майстерності 

Матвієнко П.І.,  
к. пед. н., доцент  

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2004-
2009 

Видано 6 статей, 
посібник 
«Козацькі тради-
ції Полтавщини»
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КПМ КПМ2 Теоретико-
методологічні 
засади 
проектування 
регіональних 
освітніх систем 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

Білик Н. І.,  
к. пед. н., доцент  

- 

дослідження  на 
здобуття ступеня  
д. пед. н., 
планова тема,  
яка виконувалась 
у межах робочого 
часу викладачів 

2005-
2010 

Теоретично 
обґрунтовано  
засади 
проектування 
регіональних 
освітніх систем 
(РОС) 
підвищення ква-
ліфікації педаго-
гічних працівни-
ків. Створено 
Інтернет-лабора-
торію проекту-
вання РОС.  2 
публікації, 1 
посібник, 1 
спецвипуск         
ж. «Імідж 
сучасного 
педагога». 
Проведено 
МНПК «Проекту-
вання освітніх 
систем: 
технології, досвід, 
практика» 

КПМ КПМ3 Психодіагнос-
тична культура 
вчителя» (у кон-
тексті фундамен-
тальної теми: 
«Багатовимірна 
концепція 
особистості: 
теорія, діагнос-
тика та 
застосування») 

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

- 

дослідження  на 
здобуття ступеня  
д. пед. н., 
планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2008 рік 
 

Розроблена 
теоретична 
модель 
взаємозв'язку 
психологічної 
підготовки і 
психодіагнос-
тичної культу-
ри вчителів; 
 

КПМ КПМ4 Розробка концепії 
проектування 
дидактичної 
системи 

Стрельніков В.Ю., 
д. пед. н.,  
в.о. професора  

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2008 Теоретично 
обґрунтовано 
засади 
проектування 
дидактичних 
об’єктів, 
категорій і 
понять 
концепції 
проектування 
дидактичної 
системи 
підготовки 
фахівців 
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КПМ КПМ5 Психологічні 
основи розвитку 
пізнавальних та 
професійних  
інтересів сучасної 
молоді  

Калюжна  
Ю. І.,  
к. психол. н., 
доцент  

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2008 Розроблено 
схеми 
структури 
пізнавальних 
інтересів 
шкільної 
молоді. 
Описано 
технологію 
здійснення 
професійної 
консультації з 
підлітками та 
старшокласни-
ками 

КПМ КПМ6 Розвиток 
соціально-
психологічної 
компетентності 
підлітків 
засобами 
туристичної 
діяльності  

Новак О. О.,  
в. о. доцента 
  

Се
ми
че
нк
о 
В.
А

., 
 

д.
 п
си
хо
л.

 н
., 
пр
оф

.  

дослідження  на 
здобуття ступеня 
к. психол. н. 

 Сформульова-
но концепту-
альні засади 
організації 
процесу 
розвитку СПК 
підлітків 
засобами 
туристичної 
діяльності 

КПМ КПМ 7 Особливості 
освітніх 
технологій у 
загальноосвітніх 
школах 
зарубіжних країн 

Цина В. І.,  
к. пед. н., (0,25 
ст.),   
в. о. професора 

- 

планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2008 Вивчено 
особливості 
організації і 
здійснення 
освіти у 
навчальних 
закладах 
зарубіжних 
країн. Видано 5 
статей 

ЦППСР  Розвиток емпатії 
практичного 
психолога як 
чинник його 
саморегуляції 

Сухенко Я.В., 
методист 

Л
уш

ин
  П

.В
., 

д.
пс
их
ол

. н
., 

 

дослідження  на 
здобуття 
ступеня 
к.психол.н 

2006-
2009 

2 публікації. 
Проведено 
констатуючий  
та формуючий 
експерименти, 
складено 
кандидатський 
іспит із вікової 
психології 

ЦППСР  Розвиток та 
інтеграція 
практичної 
психології у 
систему освіти 

Муліка К.М., 
завідувачка  

П
ан
ок

 В
.Г

., 
к.
пс
их
ол

.н
. 

планова тема 2003 -
2009 

Проведено 
моніторинг 
розвитку 
психологічної 
служби Полт. 
обл., 2 
публікації 
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КМЗО  Формування 
ключових 
життєвих 
компетентностей 
у процесі 
профільного 
навчання 

Пашко Л.Ф., 
к.п.н., доцент  

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 
часу 

2008 Надруковані 
статті, виданий 
підручник, 
проведений 
зональний 
постійно 
діючий семінар 

КМЗО  Міжлітературні 
зв’язки в системі 
шкільної 
літературної 
освіти 

Вовк Я. Г., 
к..філол. н., 
доцент  

Н
ік
ол
ен
ко

 О
 М

., 
д.

 ф
іл
ол

. н
., 

пр
оф

.  

на здобуття  
вченого звання д. 
філол.н. 

2008-
2010 

Підготовлено 
варіант 
дисертації 

КМЗО  Курс «Історія 
Полтавщини» і 
його 
впровадження в 
загальноосвітній 
школі 

Єрмак О. П., к. 
іст. н., доцент 

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах роб. часу 

2008-
2009 

Підгототовлено 
дві публікації з 
теми 

КМЗО  Роль художньої 
літератури в 
гармонізації і 
психічному 
захисті 
особистості. 

Чирка В. В., ст. 
викладач  

См
ор
ж

 Л
.О

., 
д.

 ф
іл
ос

. н
., 

пр
оф

. 

дослідження на 
здобуття ступеня 
к/н 

2008  Надруковано 2 
статті 

КМЗО  Теоретичні та 
методичні 
основи 
формування 
цілісності знань 
про природу 
учнів загально 
освітньої школи 

Гуз К. Ж., д. пед. 
н., проф. 

 

 2008  Надруковані 
статті, видані 
підручники  

КМЗО  Навчально-
методичне 
забезпечення 
інтегрованого 
навчання в 
початковій та 
основній школі 

Ільченко В. Р.,  
д. пед.н., проф. 

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах роб. часу 

2008  Надруковані 
статі, виданий 
підручник 

КМЗО  Природовідповід
не навчальне 
середовище учня 
12-річної школи 

Ільченко О.Г., 
к. пед. н., доцент 

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах роб. часу 

2008  Надруковано 
дві статті 
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КМЗО  Духовний посил 
Олеся Гончара і 
вивчення 
творчості 
письменника в 
школі. 
«Щоденники» 
Олеся 
Гончара у 
практиці 
вчителя-
словесника 

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

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах роб. часу 

2008  

КМЗО  Інноваційні 
технології на 
уроках 
української мови 
та літератури. 

Коваленко О. П., 
ст. викладач  

 

планова тема, яка 
виконується в 
межах роб. часу 

2008 Проведено 
обласний 
семінар з 
проблеми 

КМЗО  Дискретний 
аналіз систем та 
його 
методологія. 

Яворський Е. Б., 
к. фіз-мат. н., 
доцент 

 
 2008  

КМЗО  Формування 
комунікативної 
та 
соціокультурної 
комунікації учнів 
на уроках 
російської мови. 
(робота СДГ) 

Гелеверя Р. О., ст. 
викладач  

 

 2008 Проведено 3 
заняття,   видано 
збірник текстів з 
російської мови 
для 7-9 класів  

КМЗО 13.00.04. Методичні 
умови 
підготовки 
вчителів до 
проведення 
експерименталь-
них досліджень з 
природознавства 

Корягіна Н. В., ст. 
викладач  

Гр
ин
ьо
ва

 М
.В

., 
д.

 
пе
д.

 н
., 
пр
оф

.  

дослідження на 
здобуття ступеня 
к/н 

2008-
2012 

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

2.4.1. Координація експериментальної діяльності в області (Іщенко Л.М.) 
На даний час в області проводиться 4 експерименти всеукраїнського рівня та 5 

регіонального. 
В експериментальній роботі задіяні 2 дошкільні та 24 загальноосвітні навчальні заклади 

області, що становить близько 6 %.  
Найактивніше експериментальна робота проводиться в містах Полтаві (5 експериментів, 

8 залучених навчальних закладів),  Кременчуці (2 експерименти, 2 залучені школи), 
Комсомольську (2 експерименти, 1 залучена школа), Лубнах (1 експеримент, 1 залучена школа), 
Лубенському та Пирятинському районах (по 3 експерименти і 3 залучені школи), Полтавському 
районі (1 експеримент, 4 залучені школи), Решетилівському районі (1 експеримент, 2 залучені 
школи), Гадяцькому районі (1 експеримент, 1 залучена школа). Експериментальна робота також 
проводиться у обласному ліцеї – інтернаті для обдарованих дітей із  сільської місцевості імені 
А.С. Макаренка.  

 Експериментальна діяльність здійснюється у 10 районах (містах) області (м. Полтава, 
Кременчук, Комсомольськ, Лубни, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Гадяцький, 
Лубенський, Карлівський райони).  

Хоча порівняно з минулими роками в області збільшилася кількість експериментів 
всеукраїнського та регіонального рівня та залучених в них шкіл, також зросла кількість районів 
(20), які не займаються експериментальною діяльністю, а саме: м. Миргород, 
Великобагачанський, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Кобеляцький, 
Козельщанський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький,  Машівський, Миргородський, 
Н.Санжарський, Оржицький, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський, 
Шишацький райони). 

Ці дані дають можливість зробити два протилежні висновки: насамперед, вони 
засвідчили рівень усвідомлення педагогічними працівниками та керівниками закладів ролі 
інноваційних процесів у модернізації освіти, необхідності опанувати механізмами пошуку і 
дослідження; другий висновок вказує на тенденції зниження інноваційної активності в закладах 
освіти. Зокрема викликає занепокоєння стан залученості до експериментальної діяльності 
закладів нового типу. Для пожвавлення процесів інноваційної експериментальної діяльності слід 
активізувати роз’яснювальну роботу на обласному та районному рівнях.  
 

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

Апробація нових підручників 
В інституті 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); 

– список відповідальних за апробацію та узагальнення її результатів; 
– райони, де відбувається апробація; 
– кількість об'єктів (шкіл, класів, учнів). 
У 2008 році відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України: від 02.11.2006р. 

№ 743 “Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2006/07 -2007-08 навчальних роках”, від 15.09. 2007р. № 806 “Про проведення 
апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2007-2008 
навчальному році” видано наказ управління освіти і науки від "14" 12. 2006 р. № 783  "Про 
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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 2006/07 -2007-08 навчальних роках". 

Наказами були визначені  відповідальні працівники обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти за проведення апробації, координацію та організацію 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 остаточні та попередні результати апробації навчальної 
літератури у 2006/2007 навчальному році" (лист від 1.06.07 р., № 699).  

Аналіз результатів апробації 25 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 відповідно до досягнень сучасної науки.  

У 2007 – 2008 н.р. завершилась апробація 11 підручників для 6 класу. Підведено остаточні 
результати. Наприклад, за думкою учасників апробації 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, 
встановлення взаємозв'язку, узагальнення, систематизація тощо.  

Проте завдання на навчальний рік у змісті підручника визначені нечітко. Нечітко 
визначені завдання на кожен урок. Рекомендації щодо використання додаткових засобів 
навчання, як і самі додаткові засоби навчання відсутні. У підручнику немає передмови (вступу). 
Відсутні пояснення способів користування підручником для учнів і вчителів.  

У підручнику «Французька мова», 6 кл. авт. Клименко Ю.М., не визначено завдання на 
кожен урок, також відсутні рекомендації щодо використання додаткових засобів навчання.  

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: тексти, які підібрані 
авторами, учні легко сприймають, із задоволенням читають і обговорюють, вони емоційні, 
повчальні, пов’язані з життям, що сприяє зацікавленості у вивченні російської мови, апробатори 
вказують на ряд недоліків. Коротко про це. 

У змісті підручника не визначені чіткі завдання на навчальний рік. Завершальні 
структурні складники (підсумок, узагальнена таблиця) відсутні. Відсутні висновки та 
рекомендації щодо використання додаткових засобів навчання.   

Відсутня передмова (вступ), пояснення способів користування підручником для учнів і 
вчителів. Відсутні поради учням щодо розв’язання навчальних проблем. 

Теоретичний матеріал підручника в окремих випадках подається занадто науково, що не 
дає можливості дітям відповідної вікової категорії належно його засвоїти. 

Вправи на закріплення вивченого матеріалу однотипні, відсутні рівневі завдання та 
завдання для самоконтролю. Підручник бажано доопрацювати з урахуванням побажань. 

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,  Дячков С.В., Мартем’янов О.П.), які можуть  бути впроваджені у навчальний 
процес загальноосвітньої школи як основні. Водночас у підручнику авторів С.О. Голованова, 
С.В.Костирко навчальний матеріал розподілено нерівномірно, його обсяг не відповідає віковим 
особливостям учнів, які можуть опанувати зміст підручника тільки за допомогою вчителя. За 
умови врахування вищезазначених зауважень видання може використовуватись як основний 
підручник. 
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У підручнику авторів Дячкова С.В., Мартем’янова О.П. доцільно дати рекомендації 
щодо заповнення контурних карт. Також у вступі не пояснено, як користуватись підручником. 
За умови врахування вищезазначених зауважень заслуговує на належну оцінку і може 
використовуватись як основний підручник. 

У підручнику  «Математика, 6» Г.П.Бевз, В.Г.Бевз дотримується наступність раніше 
вивченого навчального матеріалу. Взагалі зміст підручника зв’язаний з життям, але бажано мати 
більше завдань практичного змісту. Завдань, що мають виховні моменти, замало. Досить таких 
завдань, що розвивають здібності дитини. Підручник спрямований на формування в учнів 
характерних для математики прийомів мисленнєвої  діяльності. З точки зору виховання творчої 
особистості особливо важливо, щоб до структури мисленнєвої діяльності учнів, крім алгоритмічних 
умінь і навичок що зафіксовані у стандартних правилах, формулах і способах дій, ввійшли 
евристичні прийоми як загального, так і конкретного характеру. У підручнику використовується 
прийом „наведення  на відкриття”, який реалізовується, якщо рухатись від конкретного до 
загального способу міркування. 

Користуючись підручником, учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних 
досягнень. Це реалізується за допомогою рубрик „ Перевір себе”, „Готуємося до тематичного 
контролю”, а також наприкінці підручника вміщено відповіді до завдань. Рекомендується 
використовувати підручник для класів профільного навчання (технологічний, фізико-
математичний ). 

У підручнику «Математика, 6» (автори – Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С.) 
теоретичний  матеріал викладений доступно, простежуються зорієнтованість на співпрацю з 
читачем, що дає змогу учневі в разі потреби самостійно опановувати програмовий зміст 
підручника. 

 Текст підручника легкий для сприйняття, що створює сприятливі умови для самостійної 
роботи учнів. Часто застосовується метод евристичної бесіди: у процесі викладу матеріалу, 
перш ніж зробити висновок, автори звертаються до учнів із запитанням, стимулюючи їх більш 
активну роботу. 

Точно і яскраво виконані ілюстрації до теоретичного матеріалу та завдань. Крім малюнків, 
які мають безпосередньо математичний зміст, у підручнику є багато художніх сюжетних 
малюнків, адже дитині завжди приємно гортати книжку з малюнками. 

Зміст його повністю відповідає навчальній програмі з математики для загальноосвітніх 
навчальних закладів (5-12 класи). Обсяг матеріалу його розділів, параграфів і пунктів відповідає 
кількості годин за програмою. 

Рекомендується використовувати підручник для класів профільного навчання (фізико-
математичний, біологічний, географічний, методичний, екологічний). 

Зміст підручників “Етика” (автори – 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 і 
забезпечує самостійну роботу учня. Ці підручники заслужили позитивну оцінку і можуть бути 
впроваджені у навчально-виховний  процес.  

У 2007-2008 навчальному році отримано попередні результати апробації навчальної 
літератури для учнів 7 класів. 

Підручник   «Рідна мова», автори  Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б., 7 клас в цілому отримав 
високу оцінку, але також висловлено ряд зауважень та вказано на фактичні помилки. 
Наприклад, у вправі 242 (с.142)  слово «замішаний» є неправильним, потрібно «замішений» 
згідно з правилами. 

Висновки щодо якості підручника   «Рідна мова», автори Пентилюк   М.І., Гайдаєнко І.В. 
та інш., 7 клас не втішні.  
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 Батьки зазначають, що підручник повинен бути простішим, доступнішим і 
зрозумілішим. Учні, відповідаючи на питання «Чи зміг би ти самостійно підготуватися до уроку 
за підручником, якщо тебе не було в школі?», відповіли – «частково» або «ні». 

  Підручник потребує доопрацювання у підборі завдань, що сприяють творчому розвитку 
учнів. Крім того, у підручнику подані  деякі об’ємні тексти. Недостатня кількість  інтерактивних 
форм роботи. Відсутні навчальні проблеми та поради щодо їх розв’язання. Система 
напрацьованих диференційованих завдань потребує доопрацювання. Недостатньо представлені 
вправи на порівняння, вибірковий аналіз, розпізнавання, групування тощо. Наочність і 
конкретність викладу матеріалу має бути досконалішою. Підручник не має висновків і 
рекомендацій щодо використання додаткових засобів навчання. Доречним було б увести 
рубрику «Це цікаво» чи «Усміхнімось», що дало б можливість відпочити від напруженої роботи. 

За висновком апробантів, підручник «Зарубіжна література», 7 клас, авторського 
колективу Н.Півнюк, О.Чепурко, Н.Гребницька, може бути використаний у процесі викладання 
зарубіжної літератури в загальноосвітній школі. Разом з тим виявлено ряд недоліків. А саме: 
завдання на навчальний рік у змісті підручника визначені нечітко.  У змісті підручника немає 
визначення завдань для кожного розділу. Також  у  змісті підручника немає визначення завдань 
для кожного уроку.  

Підручник  «Зарубіжна література», 7 клас, автори Н.І.Дорофєєва, С.Касьянова отримав 
досить високу оцінку. До зауважень віднесено те, що завдання на кожен урок не визначені. Не 
пропонується способів розв’язування  навчальних задач. 

Підручник «Зарубіжна література», автор В.І.Фесенко, 7 клас відповідає вимогам 
Державного стандарту загальної середньої освіти і може бути запровадженим у практику 
загальноосвітньої школи як основний. Він має свою індивідуальність.  

Наприклад, у кінці кожного розділу  підручника є методичні «фішки» – розвороти 
«Контексти», які містять цікаві для учнів повідомлення і наближають підручник до 
європейського змісту та форми. Звернення автора до учнів, розміщене в кінці підручника, 
спонукає до подальшого зацікавленого діалогу, викликає довіру. 

У підручнику є цікаві завдання на порівняння оригіналу і перекладу. Бажано, щоб такі 
завдання супроводжувалися відомостями про перекладачів та їх портрети. 

Бажано, щоб у підручнику був розділ, у якому друкувалися хоча б уривки  творів, 
рекомендованих для позакласного читання. Також вказано на відсутність різнорівневих завдань 
для формування вмінь і навичок, а також для самооцінки. Також, на жаль, не визначається 
завдання на кожен урок.  

Підручник «Французька мова»,  Клименко Ю.М.,   7 клас  (3 рік навч.) в основному 
відповідає вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти.  Разом з тим є ряд 
суттєвих зауважень: обсяг змісту підручника завеликий, співвіднесення його із предметним 
змістом, в певній мірі, забезпечує опанування учнем програмового змісту в результаті 
навчальної діяльності  під керівництвом учителя,  хоча недостатня наповнюваність змісту  
деяких  уроків. Обсяг   матеріалу   в  змісті   підручника складний для  засвоєння всіма учнями 
певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час. У тексті підручника є  елементи 
пояснення, хоча їх недостатньо.  Не визначаються завдання на кожен урок. Відсутні 
рекомендації щодо використання додаткових засобів навчання. У передмові немає пояснення  
щодо користування підручником для учнів і вчителів. Наявні схеми, таблиці не мають 
достатнього практичного застосування. Ілюстрації не завжди супроводжуються підписами. 

Дисонанс у  загалом сприятливому відгуку на підручник «Французька мова»,  автор 
Голуб Т.В.,7 клас, (3 рік навч.) вносило слово «частково». Так, диференціація в змісті підручника 
знань забезпечується частково. Чіткість аргументацій, логічність побудови забезпечена в деякій 
мірі. У тексті підручника елементів пояснення недостатньо.   Частково     відповідає лексико-
синтаксична складність тексту віковим особливостям учнів. Не визначені завдання на 
навчальний рік у змісті підручника. Не визначені завдання кожного розділу у змісті підручника. 
Не визначаються завдання на кожен урок.  
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Лише позитивні відгуки отримано щодо підручника «Російська мова», авт. Баландіна 
Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.А.,7 клас. 

Учителями було відзначено, що на особливу увагу заслуговує підручник з російської 
мови для 7 класу, укладачем якого є авторський колектив під керівництвом Н.Ф. Баландіної. 
Цей підручник характеризується достатньою прозорістю за структурою, збалансованістю всіх 
параметрів для оцінювання навчальної книги, системністю змістових ліній відповідно до 
програми та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

 А ось у структурі змісту підручника «Російська мова», авт. Пашківська Н. А., 
Михайловська Г.О, Распопова С.О., 7 клас є інтегруючі розділи, але не вистачає завдань з 
узагальнення вивченого матеріалу. Щодо придатності для самостійного користування, то у 
змісті підручника не зовсім чітко визначені завдання для самостійного освоєння матеріалу, 
кожний розділ має не зовсім чітко визначені завдання. Пропозиції щодо написання творів, 
заповнення таблиць, роботи з текстом відсутні. Вправи на закріплення вивченого матеріалу 
однотипні. Теоретичний матеріал в окремих випадках подається занадто науково, що не сприяє 
належному засвоєнню 7-класниками. Запропоновано доповнити матеріалами для розвитку 
логічного мислення школярів. З позитивних моментів відзначено, що тексти легко 
сприймаються, учні їх охоче читають і обговорюють. Тексти емоційні, повчальні, пов’язані з 
життям, що сприяє зацікавленості у вивченні російської мови. 

Досить довгий список зауважень отримав підручник «Російської мова» авторів І.П. 
Гудзик, В.О. Корсакова, О.К. Сакович, 7 клас, а саме: наукові поняття введені в підручник, але в 
недостатньому обсязі. Наявні у змісті підручника змістові лінії та дидактичні прийоми не 
повністю забезпечують усвідомлення і розуміння учнями теоретичних пояснень. 
Структурування навчального матеріалу в змісті підручника не відповідає традиційній 
послідовності. У підручнику є інтегруючі розділи, але не вистачає завдань для узагальнення 
вивченого матеріалу. Зміст підручника сприяє розвитку творчого мислення учнів, але більше 
уваги потрібно приділити завданням, спрямованим на організацію самоосвіти учнів (не вистачає 
теоретичного матеріалу). Над наочністю і конкретністю викладу матеріалу авторам підручника 
потрібно ще попрацювати. У підручнику вміщено певний довідковий матеріал, але він не 
забезпечує в повному обсязі потреб учнів. Доцільним є введення в підручник теоретичних 
положень (бажано, більшої кількості). Кожний розділ має не зовсім чітко визначені завдання. На 
уроках російської мови бажано використовувати додаткові навчальні засоби (схеми, таблиці, 
аудіовізуальні матеріали). Вступ у підручнику відсутній. 

Узагальнена інформація про попередні результати апробації підручників з хімії дає 
підстави стверджувати, що у всіх трьох підручниках витримані вимоги Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти. Навчальний матеріал у підручниках чітко і 
послідовно структурований. Параграфи побудовані за єдиним планом, наявні попередні 
структуранти (що треба вивчити, зв’язок з попереднім матеріалом тощо). В кінці параграфів 
обов’язковий підсумок та завдання для самостійного опрацювання. 

Стосовно науковості та структури змісту можна виділити і зауваження.  
1. Так, наприклад, обсяг підручника з хімії авт Г.А.Лашевської становить 200 с.  (для 

порівняння: авт. Буринська – 100 с., авт. Попель – 120 с). Обсяг деяких параграфів сягає 8 
сторінок. Виникає запитання: чи не забагато для сучасних 7-класників, які так не полюбляють 
читати? І не тому що сучасні діти такі «погані», а тому, що крім читання підручника, є ще 
дуже багато цікавих речей: комп’ютерні програми, спортивні заняття, спілкування з 
однолітками. 

2. В підручниках: авт. Буринської та авт. Г.А. Лашевської недостатньо вправ на 
формування загальнонавчальних умінь і навичок школярів (групування, розрізнення, 
класифікація, аналіз, узагальнення, систематизація тощо). А хімія як навчальний предмет 
обов’язково передбачає розв’язування вправ, задач, рівнянь. І знову перед учителем виникає 
проблема відсутності достатньої кількості дидактичних матеріалів для відпрацювання 
школярами умінь і навичок на уроці та вдома.  
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Окремо слід зупинитися на такій категорії, як доступність змісту підручників. На думку 
вчителів, найбільш досконалим у цьому розумінні є підручник автора Буринської Н.М. Усі 
вчителі одностайні в тому, що складність та обсяг матеріалу в цьому підручнику відповідає 
можливостям його засвоєння учнями 7-го класу на належному рівні і за встановлений час. 
Виклад матеріалу в підручнику конкретний, супроводжується великою кількістю наочності, яка, 
крім того, виконує інформаційно-навчальну роль. 

Значно складніший для розуміння 7-класниками виклад матеріалу у підручнику авт. 
П.П.Попеля. Незважаючи на те, що зміст навчального предмета і так перенасичений термінами і 
поняттями, автор вводить їх додатково («формульна одиниця», «формульна маса»). Практика 
вчителів Полтавської області показала, що діти ці поняття не засвоюють. 

«Найцікавіше» складаються справи з підручником Г.А. Лашевської. Усі вчителі 
одностайні в тому, що зміст підручника не відповідає можливостям його засвоєння учнями 7 
класу на належному рівні і за встановлений час. Цитую (за Буйдіною О.) дослівно одного із 
учителів нашої області: «Ми з дітьми його дуже чекали. Але взявши в руки, витративши день, 
щоб його прочитати, я плакала…». 

Підручник авт. Г.А. Лашевської надзвичайно «загуманітаризований». Звичайно, до 
пріоритетів сучасної освіти віднесені принципи «гуманізації» і «гуманітаризації», але, на нашу 
думку, і зловживати ними не потрібно. 

Так, наприклад, автор у підручнику з хімії для 7 класу часто цитує поему Тіта Лукреція 
«Про природу речей», яку важко сприймати навіть дітям старшого віку. При визначенні назв і 
символів хімічних елементів аналізуються символи: 1) алхімічні, 2) за Дж. Дальтоном, 3) за Я 
Берцеліусом. Знову проблема: увага дітей розсіюється, пам’ять перевтомлюється. 

Учителями хімії Полтавської області був зроблений висновок про те, що на особливу 
увагу заслуговує підручник з хімії для 7 класу автора Н.М. Буринської. Зміст підручника 
доступний для сприйняття учнями. Умотивована структура змісту, дотримана методична 
доцільність введення наукових понять, основних положень і висновків. Ілюстративний матеріал, 
наведений у підручнику, методично цінний, може виступати як самостійне джерело інформації. 

Авторському колективу під керівництвом Попеля П.П. рекомендовано зменшити обсяг 
параграфів, спростити мову викладу, поняття «відносна формульна маса», «формульна 
одиниця» в курс хімії 7-го класу не вводити.  

Підручник автора Г.А. Лашевської потребує значного доопрацювання. Варто зменшити 
кількість ілюстративного матеріалу (малюнків, схем, таблиць) і переглянути їх якість, 
зменшити кількість цитат із літературних джерел. Слід доопрацювати додатковий текст, а саме 
підписи і пояснення малюнків. Також пропонуємо збільшити кількість вправ, які формують 
спеціальні та загальнонавчальні вміння і навички учнів. 

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 
2008/2009 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах та інституті 
післядипломної освіти педагогічних кадрів відповідно до Положення про порядок організації та 
проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх 
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
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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 2008/2009 
навчальному році, за характером подання навчального матеріалу поділено на дві групи, а саме 
електронні засоби загальнодидактичного і практичного спрямування.  
 
Перелік електронних засобів навчального призначення для апробації в загальноосвітніх  

навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році 
 

№  Найменування Навчальний заклад 

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

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

2. 
Педагогічний програмний засіб освітньої 
галузі "Природознавство", "Віртуальна 
фізична лабораторія. Фізика, 7 клас" 

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

3. 
Педагогічний програмний засіб освітньої 
галузі "Природознавство", "Географія 
материків і океанів, 7 клас" 

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

4. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ 
"Іноземна (французька) мова, 7 клас." 
"Спілкуймося французькою мовою" 

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

5. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ 
"Іноземна (французька) мова, 11 клас." 
"Спілкуймося французькою мовою" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
Бібліотека електронних наочностей "Трудове 
навчання, 5-9 класи" 

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

12. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
Бібліотека електронних наочностей "Трудове 
навчання, 1-4 класи" 

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

13. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
"Трудове навчання, 7 клас" (технічні види 
праці) 

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

14. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
"Трудове навчання, 7 клас" (обслуговуючі 
види праці) 

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

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

15. 
Педагогічний програмний засіб освітніх 
галузей "Мистецтво" та "Естетична культура". 
"Музичне мистецтво, 7 клас" 

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

16. 
Педагогічний програмний засіб освітніх 
галузей "Мистецтво" та "Естетична культура". 
"Образотворче мистецтво, 1-4 класи" 

Градизька ЗОШ Глобинського району 
Вишневецька зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Гирявоїсковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицького району 
Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
імені Панаса Мирного 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6. 
Мачухівська ЗОШ І-ІІІступенів Полтавського району 
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17. Педагогічний програмний засіб освітньої 
галузі "Математика", "Математика, 1 клас" 

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

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

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

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

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

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

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

21. 
Педагогічний програмний засіб освітньої 
галузі "Суспільствознавство". "Історія 
середніх віків, 7 клас" 

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

22. 
Педагогічний програмний засіб освітньої 
галузі "Суспільствознавство". "Історія 
України, 7 клас" 

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

23. Педагогічний програмний засіб "Алгебра, 7 
клас" 

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

24. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
"Іноземна (англійська) мова, 7 клас". 
"Спілкуймося англійською мовою" 

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

25. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
"Іноземна (англійська) мова, 11 клас". 
"Спілкуймося англійською мовою" 

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

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

Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя 
Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 27 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 
Пирятинський ліцей 
Оржицька ЗОШ І-ІІІст. 
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27. 
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. 
"Іноземна (німецька) мова, 7 клас". 
"Спілкуймося німецькою мовою" 

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

28. 
Педагогічний програмний засіб освітніх 
галузей «Мистецтво» та «Естетична 
культура». «Мистецтво, 1-4» 

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

29. Педагогічний програмний засіб «Біологія, 10 
клас» 

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

30. Педагогічний програмний засіб «Біологія, 11 
клас» 

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

31. Педагогічний програмний засіб «Біологія, 7 
клас» 

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

 
У 2007-2008 навчальному році в Полтавській області беруть участь у апробації 73 

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

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.) 
Сучасний етап розвитку освіти характеризується відходом від  уніфікації і стандартизації 

педагогічного процесу, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. 
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. 

Цей процес не може бути стихійним і потребує управління. 
Інноваційна діяльність в регіоні здійснюється на основі чинних нормативних документів, що 

регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, “Про середню загальну 



 35

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

  
Система роботи ПОІППО з інноваційної діяльності  

 
Основні завдання ПОІППО із організації інноваційної діяльності такі: надання постійної 

науково-методичної підтримки педагогічним і науково-педагогічним працівникам з проблем 
педагогічних інновацій; проведення науково-практичних конференцій, науково-методичних 
семінарів з проблем інноваційного розвитку; індивідуальне консультування, яке передбачає 
надання допомоги педагогічним працівникам у розв’язані питань інноваційної діяльності; 
удосконалення управління закладом освіти; узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду 
вирішення зазначеної проблеми; виявлення механізмів становлення інноваційної школи; 
створення комп’ютерної бази даних про педагогічні інновації; обробка оперативної інформації 
про інновації і підготовка методично-інформаційних збірників; проведення ярмарків 
педагогічних технологій, виставкова діяльність. 

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

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

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

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

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

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

супровід процесу запровадження педагогічних інновацій в освітню практику;  
 – інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах підвищення кваліфікації, в 

періодичній пресі, на щорічних обласних семінарах, всеукраїнських і міжнародних науково-
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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, і 

роз’яснюємо його учасникам інноваційного руху, що діяльність закладів освіти є інноваційною, 
якщо вона характеризується систематичним проведенням психолого-педагогічних та соціологічних 
досліджень змісту навчально-виховного процесу; технологій навчання, виховання й управління, 
наслідками 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 розуміються 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. 

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

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

Сьогодні в регіоні інноваційна активність розвивається у навчальних закладах, що 
одержали статус ліцею, гімназії, комплексу тощо або претендують на це. Вони збагачують не 
лише шкільну практику, а й педагогічну науку. Водночас керівники цих навчальних закладів 
проводять цілеспрямований відбір, оцінку й застосування на практиці нових ідей, методик, 
запропонованих наукою. 

 
Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній простір регіону 

 
У своїй практичній роботі педагоги області використовують такі інноваційні технології: 

інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні як засіб формування пізнавальної 
діяльності учнів в умовах інформатизації суспільства, тренінгові технології,  комунікативного 
навчання іноземно-мовної культури, проектні технології, особистісно орієнтованого навчання та 
виховання, гуманно-особистісну технологію Ш.Амонашвілі, інтенсивного вивчення української 
мови, громадянської освіти, профільного навчання, теорії фізичного виховання та оздоровлення 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, інтерактивні техніки навчання та нестандартні 
уроки як засіб розвитку школярів, здоров’язберігаючі технології  навчання, трансформацію 
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, ранкові зустрічі в 
ДНЗ – за програмою Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”,  програму “Крок за кроком”, 
освітню програму ”Перші кроки”, технологію розвитку креативного мислення, інтегровану 
модель природничо-наукової освіти за програмою "Довкілля", нестандартних підходів до навчання 
непідготовленого мовлення як засобу спілкування  англійською мовою, елементи музичного 
виховання Карла Орфа, технологію перспективного випереджального навчання з використанням 
опорних схем при коментованому управлінні С.Лисенкової, модульно-рейтингову систему 
навчання, метод проектів, технологію використання системи опорно-сигнальних схем на уроках 
української мови та літератури, програму "Сприяння просвітницькій роботі  «Рівний - 
рівному» серед  молоді  України щодо здорового способу життя", ціннісних засад української 
родини в умовах особистісно орієнтованого навчання, педагогічну технологію сенсорної 
культури та сенсорного виховання, самонавчання та самовиховання Марії Монтесорі та ін.  

Найбільш широко використовуються інтерактивні педагогічні технології, які навчають 
умінь і навичок міжособистісного спілкування, допомагають учням  приймати поінформовані 
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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.  

Помітна тенденція розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які стають 
обов’язковою частиною навчально-виховного процесу і є нині актуальними для кожного 
педагогічного працівника, а не тільки вчителів інформатики. Розуміють це і успішно 
застосовують інформаційні технології у навчально-виховному процесі та управлінській 
діяльності у  Полтаві (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, СЗШ № 5, ліцей № 1), Комсомольську, 
Лохвицькому,  Гадяцькому, Хорольському, Кобеляцькому районах.  

Підвищення комп’ютерної грамотності вчителів є одне із першочергових завдань 
інституту. Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комп’ютерна 
грамотність учителів з точки зору стандартів ЄС”, метою якої було обговорення методичної 
системи навчання учителів різних предметів основ інформаційно-комунікаційних технологій, є 
яскравим свідченням цього. На використанні інформаційно-комунікативних технологій  
базується дистанційне навчання. В 2008 р. за дистанційною формою в області підготовлено 300 
педагогічних працівників.  

Міжнародна науково-практична конференція «Проектування освітніх систем: технології, 
досвід, практика», яка відбулася 25-26 вересня на базі ПОІППО, розглядала, зокрема, 
проектування інноваційного розвитку регіональних освітніх систем.  

Упродовж 2008 року в ПОІППО питання оновлення змісту освіти та впровадження 
інноваційних технологій навчання розглядалося на 7 міжнародних науково-практичних та 
Всеукраїнських  науково-практичних конференціях та  на 30 обласних семінарах-практикумах.   

ПОІППО постійно навчає педагогів області умінь практичного застосування тренінгової 
форми викладання у загальноосвітніх навчальних закладах на семінарах, курсах підвищення 
кваліфікації.  

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

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

Вчителі хімії на уроках використовують технологію елективного профільного навчання. 
Успішно застосовує цю технологію Сосновська Світлана Федорівна, вчитель хімії гімназії № 30 
м. Полтави.  

Вивчення курсу хімії проводиться за рівнями, що відповідають профілям навчання, що  
дає змогу учням якісно засвоїти необхідний саме їм обсяг знань. Така технологія базується на 
персоналізації, диференціації та інтеграції змісту навчального матеріалу. 

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 Максимівській загальноосвітній школі Карлівського району, курс 
"Рекреаційна географія", вчитель Лазоренко Майя Олексіївна. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 м. 
Полтави викладається курс “Краєзнавство”, вчитель Однайко Тетяна Степанівна.  

Нестандартні форми організації навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови 
реалізуються шляхом застосування інтерактивних методик, інноваційних технологій, 
впровадження комунікативно-орієнтованого підходу, за рахунок поглибленого вивчення 
іноземної мови у спеціалізованих школах. Інтенсивне вивчення іноземних мов (Г.Лозанов. Г.О. 
Китайгородська), спрямоване на оволодіння спілкуванням іноземною мовою, що ґрунтується на 
психологічних резервах особистості та активному спілкуванні учителя з учнями та учнів між 
собою, активно впроваджується ліцеї № 1 м. Полтави. 

Вчителі російської мови області широко запроваджують комунікативні технології, що  
передбачає використання таких інноваційних методів, як робота в парах, «спільний проект», 
«пошук інформації», «коло ідей», «мікрофон», «незакінчені речення», «займи особисту 
позицію», «мозковий штурм», «діалог». Майстерно використовує комунікативні технології 
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вчитель російської мови та зарубіжної літератури СЗШ № 3  м. Полтави Чичкало Ірина 
Леонідівна. 

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

При ПОІППО створено обласну спеціальну дослідницьку групу, яка під керівництвом 
науковців працює над проблемою "Організація проектно-технологічної діяльності на уроках 
трудового навчання. 

Членами СДГ видано методично-практичні посібники, створено електронний банк даних 
творчих проектів, що  включає понад 60 проектів із технічних видів праці та 50 – з обслуговчих 
видів праці. Цей банк має кожен методичний кабінет області.  

В умовах глобалізації особливого значення набувають технології, які формують 
усвідомлене ставлення до проблем сучасного світу, розуміння місця та ролі кожного в їх 
рішенні, вироблення активної позиції та  розвивають уміння передбачати наслідки своїх дій та 
вчинків. 

Розуміючи актуальність цих тенденцій, вчителі правознавства Кременчуцького ліцею № 
11 Коровіна Л.Д., Маляр Н.П. вміло використовують   можливості інноваційної  технології 
розвитку глобального мислення. 

В регіоні чимало шкіл, які відзначаються прагненням до відновлення, знаходження 
власної позиції, пошуку шляхів реалізації особистості. В цьому контексті можна відзначити 
загальноосвітні школи № 18,  № 34 м. Полтави, які діють в рамках проекту «Школа як осередок 
розвитку громади» і впроваджують модель громадсько активних шкіл, мета яких – 
продемонструвати ефективний механізм мобілізації громади для задоволення її потреб у 
найрізноманітніших соціальних, економічних і політичних умовах. 

У школі-комплексі «Вибір» (ЗОШ № 17 ім. М.Г. Нелиня, м. Кременчук) обґрунтовано та 
експериментально перевіряються педагогічні умови, які забезпечують ефективність діяльності 
школи зі створення стартових умов свідомого життєвого самовизначення учнів. 

Значна організаційно-методична робота проведена в регіоні з упровадження економічної 
освіти школярів. У 78 школах області 2 010 учнів вивчають спецкурси за вибором.  

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. 

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 викладаються у 94 
загальноосвітніх навчальних закладах області. Значний  досвід із цього питання нагромаджено в 
школах м. Полтави, Кременчука, Диканського, Кременчуцького, Полтавського районів. 

Одним з основних досягнень Полтавщини є інноваційна система “Довкілля”, яка діє в 
освітньому просторі більше ніж 17 років. Це інтегрована модель природничо-наукової освіти, 
яка має комплекс програм, що охоплюють дошкільне виховання і навчання, початкову, основну 
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і старшу школу, а також навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники для учнів та 
вчителів.   

У дошкільному освітньому просторі Полтавщини 60 % дошкільних навчальних закладів, 
з 510 функціонуючих,  впроваджують елементи інноваційної технології Марії Монтесорі, в якій 
за основу покладено право дитини формувати себе згідно з нахилами, що закладені в неї 
природою.  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.  

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" 
 
Продовжувалася робота щодо залучення загальноосвітніх навчальних закладів області до 

експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей "Школи майбутнього". Для 
директорів інноваційних навчальних закладів упродовж 2005-2008 рр. проведено 6 семінарів з 
відповідної проблематики та 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 до обласної Програми 
“Пілотний проект  «Школа майбутнього» на 2006 – 2012 роки”, пілотним майданчиком для 
апробування різних моделей навчання і виховання. Проект має на меті створити школу 
майбутнього в ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей ім. А.С.Макаренка у с. Ковалівці і 
реалізується в кілька етапів. Почали його зі зміцнення матеріально-технічного оснащення ліцею, 
потім упровадили ефективні освітні програми та нові форми навчання.  

 Директори інноваційних навчальних закладів області, які залучені до експериментально-
пошукової діяльності з розроблення моделей "Школи майбутнього" мають обґрунтовані 
концепції формування нової школи. 

Педагогічний колектив Кременчуцького ліцею №4 головним завданням визначив 
створення системи управління інноваційною діяльністю, в основі якої лежать наука, праця і 
мистецтво, і вирішив узяти участь в експерименті Всеукраїнського рівня за темою "Управління 
інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу".  

Модель громадсько-активної школи, де основою є партнерство з батьками є 
найважливішою стратегією Полтавської загальноосвітньої школи №18 м. Полтави, яка є  
учасником програми „Школа як осередок розвитку громади”. 

Технологію, котра дає змогу в умовах недостатнього фінансування заробляти кошти та 
підняти виховання на якісно новий рівень, вміло застосовують в Тарасівській ЗОШ І–ІІІ 
ступенів Гребінківського району. 

В Новоаврамівській гімназії Хорольського району створено модель особистісного 
розвитку школяра, чинну модель системи самоврядування, яка забезпечує тісну співпрацю учнів 
з адміністрацією. 

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

У Кобеляцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2 ім. О.Гончара розроблено програму 
«Формування позитивного іміджу (образу) школи», у якій виділені складові іміджу освітньої 
установи, фактори формування унікальності навчального закладу, особливості його 
життєдіяльності в управлінському аспекті. 
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ПОІППО в 2008 році працював у рамках спільного проекту Міжнародного фонду 
"Відродження" та Міжнародного центру розвитку шкільництва (Голландія) - "Громадські 
платформи освітньої реформи в Україні»  над створенням моделі школи майбутнього. 

Проведено тренінги, регіональну конференцію "Школа майбутнього: мрія образ, проект" 
на базі обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості ім. 
А.С.Макаренка. 

14 листопада в м. Києві відбулася міжнародна конференція “Школа майбутнього, школа 
для майбутнього: розвиток школи на місцевому рівні” . 
 На 2009 рік у рамках українсько-нідерландського проекту  планується проведення 
тренінгів з теми «Планування розвитку сучасної школи», візит-навчання до Нідерландів, 
регіональна конференція на тему: "Планування розвитку сучасної школи: філософія, 
менеджмент, педагогіка, діалог" та підведення підсумків на Національній конференції. 

 
ПОІППО як науково-методичний центр: видавництво та виставкова діяльність  

 
Інститут велику увагу приділяє поширенню інновацій шляхом інформування про 

нововведення через педагогічну пресу, ЗМІ. Значну інформацію про інновації педагоги отримують 
безпосередньо із обласного інституту, який є науково-методичним центром. 

Інститут випускає педагогічний науково-методичний журнал “Постметодика” та журнал 
“Імідж сучасного педагога”, які на своїх сторінках долучають педагогів області до інноваційних 
технологій та пропагують їх кращі зразки для впровадження.  

Бібліотека ПОІППО провела оновлення бібліотечного фонду шляхом придбання науково-
методичної та методичної літератури у кількості 370 примірників в провідних видавництвах 
України,  передплатила періодичних видань України та Росії у кількості 159 назв, придбано 39 
примірників електронних засобів навчального призначення. Загалом протягом 2008 року 
бібліотека ПОІППО отримала 814 примірників навчальної літератури.  

Систематично в серпні проводяться ярмарки педагогічних технологій “Творчі сходинки 
освітян Полтавщини” та Дні відкритих дверей, де педагоги області мають змогу знайомитися з 
інноваційними педагогічними технологіями.  

Цього року проведено ХІІІ обласний ярмарок педагогічних технологій,  в якому взяли 
участь близько 2 тис. учасників, представивши близько 3 тис. робіт. Найкращі доробки (більше 
ніж 100) були відзначені грамотами ПОІППО.  

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 таких 
виставках-презентаціх.  

За вагому діяльність інституту із розвитку використання інноваційних технологій на 
Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів (27–29 лютого 2008 року)  „Сучасна 
освіта в Україні – 2008”  освітяни Полтавської області нагороджені 2 іменними подяками та 6 
дипломами учасника.  

Вперше у номінації „Інноватика у вищій освіті” Полтавському обласному інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вручено свідоцтво Одинадцятої 
міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008” про нагородження 
срібною медаллю.  Крім цього, ПОІППО за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з 
модернізації освіти України вчетверте вручено свідоцтво „Лідер у створенні сучасних засобів 
навчання”. 

В жовтні 2008 р. відбулася п’ята виставка-презентація „Освіта України. Інноваційні 
технології навчання”. Делегація педагогів Полтавщини нагороджена почесним звання „Лауреат 
конкурсу” у номінації „Інновації в упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітню практику”. Крім того, були вручені  2 Почесні дипломи за особистий внесок у розвиток 
освітніх інновацій, Почесну грамоту за плідну організаційну роботу з інноваційного оновлення 
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процесу навчання і виховання молоді та 6 Дипломів за розробку і упровадження інноваційних 
освітніх технологій у навчально-виховний процес. 

 Проблеми та перспективи 
 

У здійсненні інноваційної діяльності є чимало 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 вдається.  

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 оцінити її конкретні 
цілі чи виділити більш чи менш визначений результат.  

У 2009 році планується подальша робота із педагогічними працівниками, керівниками 
інноваційних навчальних закладів по  формуванню їх готовності до здійснення інноваційної 
діяльності, метою якої 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 до річного плану 
роботи, плану-графіку основних заходів ПОІППО на місяць, відповідно до кількісного та якісного 
складу педагогічних кадрів, визначених цілей, запланованих фінансів. Інститутом проведено 12 
науково-практичних та педагогічних конференцій, 38 всеукраїнських та обласних науково-
практичних семінарів. Цими формами роботи було охоплено понад 4 тис. педагогів. В 2008 році у 26 
СДГ працювало 298 педпрацівників. Індивідуальна форма навчально-методичної роботи відображена 
в проведенні викладачами кафедр та методистами консультативної роботи як на базі інституту, так 
під час виїздів в райони і міста, в навчальні заклади. В середньому такою формою роботи було 
охоплено понад 567 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, близько 100 виховних заходів. 

З огляду на те, що основною метою навчально-методичної роботи в навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти є підвищення ефективності та якості навчання і виховання учнів, 
підготовка їх до свідомого вибору професії й активної участі у громадському житті, актуальною і 
оптимальною формою роботи ми вбачаємо проведення інструктивно-методичних нарад з 
керівниками, методичними працівниками дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів. Проведено 34 тематичні інструктивно-методичні наради. 

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

3.2. Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари тощо  
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Кафедра філософії та економіки освіти 
1. Клепко С.Ф. Обласний тренінг з теми 

«Школа майбутнього» у 
рамках українсько-
нідерландського Проекту 
«Громадські платформи 
освітніх реформ в Україні» 

11-12 
квітня 26 3 

„ПОІППО-
Новини”, № 4 
(92), квітень, 
2008 

2. Клепко С.Ф. РК «Школа майбутнього: 
мрія, образ, проект…» у 
рамках українсько-
нідерландського Проекту 

25-26 
вересня 40 3 

Наказ ПОІППО 
від 06.11.2008 
№ 254  «Про 
участь у 
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«Громадські платформи 
освітніх реформ в Україні» 

національній 
конференції 
«Школа 
майбутнього» в 
рамках 
українсько-
нідерландського 
проекту 
«Громадські 
платформи 
освітніх реформ 
в Україні» 13-14 
листопада 2008 
року (м. Київ)» 

Кафедра менеджменту освіти 
3. Королюк С.В. 

Водолазська Т.В. 
Криливець М.П. 

ОК в рамках українсько-
польського проекту 
«Налагодження співпраці для 
освіти у сільських 
середовищах» 

20 
листопада 46 5 

„ПОІППО-
Новини”, 
листопада, 2008 
р., сайт 
ПОІППО 

Кафедра педагогічної майстерності 
4. Матвієнко П.І.,  

Білик Н.І. 
МК  «Проектування освітніх 
систем: технології, досвід, 
практика» 25-26 

вересня 75 21 

„ПОІППО-
Новини”, 
вересень, 2008 
р., ж «Імідж 
сучасного 
педагога», № 7-
8, 2008 

5. Матвієнко П.І. ЗС «Комплексна оцінка 
ефективності дидактичного 
процесу» 

19 
березня, 

22 
квітня 

 
32 
35 
 

0 
0 

„ПОІППО-
Новини”, 
березень –  
квітень 2008 р. 

6. Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

ОНПС «Школа-родина в дії»  21 
травня 32 0 

„ПОІППО-
Новини”, 
травень 2008 р. 

7. Матвієнко П.І.,  
Білик Н.І. 

ОС школи педагогічної 
майстерності Ш.О.Амона-
швілі «Школа майстерності 
видатного педагога 
Ш.Амонашвілі» 

19 
лютого 28 0 

„ПОІППО-
Новини”, лютий 
2008 р. 

Кафедра методики змісту освіти 
8. Пашко Л.Ф. ОЗС „Формування ключових 

життєвих компетентностей у 
процесі профільного 
навчання”  

11 
листопада 

 

  Підготовлений 
до друку 
науково-
методичний 
посібник 

9. Єрмак О.П.  ВНК «Актуальні проблеми 
вивчення Голодомору 1932-
1933 рр. та політичних 
репресій в Україні» 

16-27 
травня 

30 10 Публікація 
матеріалів 
 
 

10. Ільченко В.Р.,  
Гуз  К.Ж.,  
Ільченко О.Г. 

ВНПС «Система навчально-
методичного забезпечення 
освітньої галузі»  

17 
квітня 

60 20 „ПОІППО-
Новини” 

11. Єрмак О.П. МК «Гадяцька унія 1658 року: 4-5,  40 20 Готується до 
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контроверсії минулого і 
сучасність 

16-17 
вересня 

друку збірник 
статей за 
матеріалами 
конференції 

12. Вовк  Я.Г. ОНПК «Гоголь і сучасність» вересень 40 0 Готується до 
друку збірник 

Центр практичної психології і соціальної роботи 
13. Лук’яненко Н.О. Науково-практичні засади 

запровадження профільного 
навчання. Запровадження 
технології соціально-
психологічного супроводу 
допрофільної підготовки за 
програмою занять з 
психології «Кроки до 
самопізнання». 

20 
лютого 34 - 

Матеріали на 
сайті 
www.dcz.gov.ua/
pol 
 

14. Лук’яненко Н.О. Науково-практичне 
забезпечення пріоритетних 
напрямків роботи фахівців 
психологічної служби. 
Поширення кращого досвіду 
роботи. 

29-30 
травня 208 2 

Методичні 
матеріали, 
інформаційний 
довідник  

15. Настенко Н.В., 
Охріменко І.В., 
Муліка К.М. 

Обласний форум батьківської 
громадськості «Сім’я — 
територія без насильства». 19 

березня 
 

120 - 

Науково-
методичний 
посібник, 1 
публікація, 
„ПОІППО-
Новини”. 

16. ГУОН,  
Халецька Л.Л. 
Муліка К.М. 

ОС для спеціалістів відділів 
освіти, заступників з виховної 
роботи ПТНЗ «Молодіжне 
середовище: виклик і 
проблеми». 
 

25 
березня 120 - 

Науково-
методичний 
посібник, 2 
публікації, 
„ПОІППО-
Новини”. 

17. Чемшит В.Г., 
 Муліка К.М. 

ЗС «Роль професійної 
орієнтації учнівської молоді 
на здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей»  

Лютий 
Квітень 
Листопад 

154 2 

Лист ПОІППО, 
збірка 
методичних 
матеріалів, 
матеріали на 
сайті 
www.ppl.in.na 

18. Сухенко Я.В. Соціально-психологічні 
технології роботи 
практичного психолога, 
соціального педагога ПТНЗ, 
ВНЗ I-II р.а., закладу 
інтернатного типу 

19 
листопад 50 - 

- 

19. Муліка К.М., 
Лук’яненко Н.О., 
Сухенко Я.В.  

ВНПК  «Психолого-
педагогічний супровід 
профілізації освіти: теорія і 
практика» 

10-11 
грудня 85 25 

Матеріали 
конференції, 
Наказ ГУОН, 
„ПОІППО-
Новини” 

Центр педінновацій та інформації 
20. Сиротенко Г О. ОС директорів інноваційних 15 30  „ПОІППО-
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 навчальних закладів:   
“Управління процесом 
формування готовності 
педагога до здійснення 
інноваційної діяльності в 
контексті Державної цільової 
соціальної програми “Школа 
майбутнього” на 2007-2010 
роки”. 

квітня Новини”, 
вересень 

21. Сиротенко Г.О. 
 

ОС директорів інноваційних 
навчальних закладів:  
“Формування позитивного 
іміджу сучасної школи в 
контексті Державної цільової 
соціальної програми «Школа 
майбутнього» на 2007-2010 
роки”. 

17 
жовтня 30  

„ПОІППО-
Новини”, 
жовтень 
Наказ ГУОН від 
12.11. 08  № 580
 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної  освіти 
22. 
. 

Крилевець М.П.  ОСП ”Системно-творчий 
підхід до вироблення навичок 
письма шестилітніми 
першокласниками. 
Формування графічних 
навичок письма у зошиті в 
одну лінію”. 

17 
квітня 37  

Матеріали 
семінару, 
методичні 
рекомендації 

23. Крилевець М.П. ОСП «Шляхи вдосконалення 
навчально-виховного процесу 
в початковій школі» за участю 
авторів новаторської методики 
навчання грамоти та 
математики 6-річних 
першокласників  вчителів з 
Вінниці Іваниці Г.А. та Іваниці 
В.І. 

29 
жовтня 78 3 

Матеріали 
семінару, 
методичні 
рекомендації 

24. Тимошенко Н.П. 
Сімон О.П. 

ОС «Сучасні медичні, технічні 
та педагогічні технології та 
принципи реабілітації дітей з 
важкими порушеннями слуху 
та глухотою» 24 

жовтня 60 6 

Інформація на 
засіданні 
ректорату «Про 
роботу відділів 
інституту щодо 
впровадження 
сучасних засобів 
навчання», 3 
листопада 2008 
року 

25. Сімон О.П. 
Пасяда М.І. 

ОС  «Впровадження 
педагогічної спадщини 
С.Русової, Г.Ващенка, 
В.Сухомлинського в практику 
роботи ДНЗ» 

18-19 
грудня 45 6 

Матеріали 
семінару, 
методичні 
рекомендації 

26. 
. 

НМЦ інтеграції 
змісту освіти 
(Ільченко В.Р.) 

ВНПС  «Система навчально-
методичного забезпечення 
освітньої галузі» 

17 
квітня 114 36 

„ПОІППО-
Новини”  

Відділ методики виховання 
27. Халецька Л.Л. ВНПС «Регіональний аспект 13-15 50 41 Наказ МОН, 
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як компонент освітніх галузей 
«Мистецтво» та «Естетична 
культура» 

жовтня „ПОІППО-
Новини” 

28. Халецька Л.Л. ОС «Образотворче мистецтво 
як засіб формування 
художньо-естетичної 
компетентності учня. 
Природна форма та образи у 
мистецтві»  

17 
грудня  - 

Методичні 
рекомендації, 
„ПОІППО-
Новини” 

29. Кирієнко М.І. 
 

ОС «Ефективність сучасних 
технологій у викладанні 
фізичної культури та «Захисту 
Вітчизни». 

23 
жовтня 

 
 

34 
 
 

- Методичні 
рекомендації 
 
 

30. Настенко Н.В ОС «Роль громадських 
організацій щодо 
попередження шкідливих 
звичок, правопорушень, 
злочинів серед неповнолітніх» 

21-22 
жовтня 

 

32 - Методичні 
рекомендації,  
„ПОІППО-
Новини” 

31. Гелеверя Р.О. 
 
 

ОС «Використання інтерак-
тивних форм і методів у 
спільній діяльності шкільних 
бібліотекарів та вчителів 
біології у формуванні 
здорового способу життя 
школярів» 

17-18 
квітня 

45 - Методичні 
рекомендації, 
„ПОІППО-
Новини”, 
Збірник 
матеріалів 
семінару 

32. Каліберда Г.А. 
 
 

Обласні педагогічні читання 
«Християнські цінності та 
сучасна освіта»  

23 
жовтня 

92 4 Методичні 
рекомендації, 
обласне радіо 
(виступ)  

33. Каліберда Г.А. 
 

ОС «Використання інтер-
активної методики «Інтелект-
туальна гра «Дебати» у 
навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи»  

28 
лютого 

45 _ Методичні 
рекомендації, 
„ПОІППО-
Новини” 

34. Чемшит В.Г. МНПК «Інноваційні техно-
логії в професійній підготовці 
вчителя трудового навчання: 
проблеми теорії і практики», 
присвячена пам’яті 
Д.О.Тхоржевського 

9-10 
жовтня 

80 20 Збірник 
наукових праць, 
ЗМІ, 
„ПОІППО-
Новини” 

35. Чемшит В.Г. ОС «Інноваційні технології на 
уроках трудового навчання. 
Психолого-педагогічний 
супровід» 

27-28 
травня 

50  Матеріали 
семінару, 
„ПОІППО-
Новини” 

36. Чемшит В.Г. ЗС «Роль професійної 
орієнтації учнівської молоді 
області на здобуття 
актуальних на ринку праці 
професій та спеціальностей» 

28 
лютого, 

7 
травня, 

19 
листо-
пада 

40 
 

50 
 

80 

 Рекомендації, 
матеріали 
семінару, 
„ПОІППО-
Новини” 

37. Чемшит В.Г. Наради-семінари для 
директорів МНВК  
«Про роль МНВК у сис-мі 

 
14 

травня 

 
5 
 

 Матеріали 
семінару, 
новини 
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профорієнтаційної роботи 
та професійного само- 
 визначення учнівської молоді 
в умовах ринку праці» та 
«Організація роботи 
навчально-виховних 
комплексів на базі 
міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів» 

 
 
 
 

25 
листопад 

 
 
 
 

20 

ПОІППО 
 
 
 
рекомендації 

38. Чемшит В.Г. ЗС «Формування ключових 
життєвих компетентностей  у 
процесі профільного навчання 
в ЗНЗ області» 

11 
листопад 

30  Рекомендації 

39. Чемшит В.Г. ВНПК «Психолого-
педагогічний супровід 
профілізації освіти: теорія і 
практика» 

10-11 
грудня 

  Публікація. 
 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
40. Буйдіна О.О. РНМС за участю учнівської 

молоді «Проектна технологія 
у навчанні хімії» 

10 
квітня 70 – 

„ПОІППО-
Новини” 

41. 
. 

Буйдіна О.О. ОС «Засоби навчання хімії: 
дидактичне призначення, 
досвід реалізації» 

21-22 
жовтня 50 1 

„ПОІППО-
Новини” 

42. Буйдіна О.О. ОІМН «Про викладання хімії 
у 2008-2009 навчальному 
році» 

22 
серпня 34 – 

„ПОІППО-
Новини” 

43. Сучкова В.М, ОС “Методично-нормативне 
забезпечення  вивчення фізики 
в 7 класі 12-річної школи” 

13 
травня 

 
34  

„ПОІППО-
Новини” 

44. Сучкова В.М, ОІМН «Питання методики 
викладання астрономії в 
контексті сучасного стану 
розвитку науки»  

29 
вересня 34 1 

„ПОІППО-
Новини” 

45. Гарус І.Б. ОІМН “Діагностування 
навчальних досягнень учнів з 
математики під час 
моніторингових досліджень”. 

20, 21 
березня 85 - 

„ПОІППО-
Новини” 

46. Гарус І.Б. ОС „Методика формування 
предметних компетентностей 
під час моніторингових 
досліджень”   

23-24 
жовтня 76 - 

„ПОІППО-
Новини”, 
Комсомольсь-
кий ГОК „TV” 
(кабельне 
телебачення) 

47. Клепко С.Ф., 
Кирилюк М.В. 

ВНПК «Комп’ютерна 
грамотність учителів з точки 
зору стандартів ЄС» 

18-20 
листо-
пада 

70 60 

Матеріали 
конференції.  
Лист-звіт МОН  
Наказ ГУОН 

48. Кирилюк М.В. ОНПС «Кабінет інформатики 
як творче середовище 
педагогічного колективу 
школи» 

18 
березня 40 0 

Рекомендації 

49. Кирилюк М.В. ІМН з проблеми “Про 
особливості викладання 

22 
серпня 40 0 Рекомендації 
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інформатики  у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2008-2009 
навчальному році” 

50. Кирилюк М.В. ІМН з питань проведення 
апробації педагогічних 
програмних засобів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2008-2009 
навчальному році 

19 
вересня 40 0 

Рекомендації 

51. Кирилюк М.В. ІМН з проблеми “Про 
особливості проведення І, ІІ, 
ІІІ етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
інформатики у 2008-2009 
навчальному році” 

9 
жовтня 40 0 

Рекомендації 

52. Козак І.О. МК «Біорізноманіття: теорія, 
практика та методичні аспекти 
вивчення у загальноосвітній та 
вищій школі». 

5-6 
лютого 110 23 

„ПОІППО-
Новини” 

53. Козак І.О. МС «Формування у школярів 
навичок енергозбереження, 
утилізації та переробки 
твердих відходів» 

28-29 
травня. 40 4 

„ПОІППО-
Новини” 

54. Козак І.О. ОНПС «Методико-дидактичні 
основи формування здорового 
способу життя при вивченні 
біології та основ здоров’я». 

18-19. 88 -- 

Новини 
ПОІППО 

55. Козак І.О. Семінар-тренінг «Педагогічні 
умови формування соціально-
психологічних компетенцій в 
учнів 5-8 класів на уроках 
основ здоровя» 

25-27, 
29-30 
вересня 

29 - 

„ПОІППО-
Новини” 

56. Козак І.О. Семінар-тренінг «Педагогічні 
умови формування соціально-
психологічних компетенцій в 
учнів 5-8 класів на уроках 
основ здоровя» м. Полтава 

27- 31 
жовтня  

. 
28 - 

„ПОІППО-
Новини” 

57. Козак І.О. Семінар-тренінг «Педагогічні 
умови формування соціально-
психологічних компетенцій в 
учнів 5-8 класів на уроках 
основ здоров’я» 

24-28 
листопад 28 - 

„ПОІППО-
Новини” 

58. Козак І.О. Семінар-тренінг «Педагогічні 
умови формування соціально-
психологічних компетенцій в 
учнів 5-8 класів на уроках 
основ здоровя» 

8-12 
грудня 25 - 

„ПОІППО-
Новини” 

Відділ гуманітарних дисциплін 
59. Коваленко О.П. ОС «Упровадження аксіо-

логічної і культурологічної 
змістових ліній  на уроках 
української літератури» 

24-25 
листопад 40 0 

Збірник 
матеріалв 
семінару 

60. Цехановська В.О. ОС заступників директорів 17 28 0 Збірник 
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спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням 
англійської мови «Сучасні 
тестові технології у навчанні 
англійської  мови» 

квітня матеріалів 
семінару 

61. Чирка В.В. ОС «Формування життєво 
важливих компетенцій у 
процесі викладання 
зарубіжної літератури  й 
етики» 

22-23  
жовтня 40 0 

Збірник 
матеріалів 
семінару 

62. Чирка В.В. ОНПК «Гоголь і сьогодення» 
23 

квітня  35 0 

Збірка  
матеріалів 
 «Художній світ 
Гоголя» 

63. Міщенко І.О. Обласний семінар-тренінг 
«Назустріч пам’яті» 8  

лютого 25 0 

Звіт до 
Всеукраїнську 
асоціацію «Нова 
доба» 

64. Міщенко І.О. ОС «Дидактичне забезпечення 
профільного навчання» 9 

лютого 30 0 
Збірник 
матеріалів 
семінару 

65. Коваленко О.П., 
Міщенко І.О. 

Історико-літературні читання 
«Злочин проти народу: 
історико-літературний 
контекст» 

13 
листопад 110 0 

 

 

3.3. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області (Королех О.К.) 
№ 
п/п Предмет Район (місто) Відповідальний 

1. Математика Загальноосвітні навчальні 
заклади області Гарус І.Б. 

2. Фізика Оржицький, Чорнухинський Сучкова В.М. 
3. Географія Котелевський, Решетилівський Романець Л.А. 
4. Хімія В.Багачанський, Н.Санжарський Буйдіна О.О. 
5. Біологія Козельщинський, Пирятинський Козак І.О. 
6. Українська мова і література м.Полтава Коваленко О.П. 
7. Іноземна мова Зіньківський, Чутівський Цехановська В.О.

8. Історія та право м. Лубни, Хорольський, 
Полтавський Міщенко І.О. 

9. Етика, зарубіжна література Хорольський, Кременчуцький Чирка В.В. 
10. Музичне мистецтво м.Миргород, Лубенський Халецька Л.Л. 
11. Образотворче мистецтво Диканський Сліпак В.О. 
12. Фізичне виховання Миргородський Кирієнко М.І. 
13. Захист Вітчизни Решетилівський Кирієнко М.І. 

14. Трудове навчання 
Креслення 

м.Комсомольськ, Гадяцький, 
Карлівський Чемшит В.Г. 

15. Початкове навчання Глобинський Крилевець М.П. 
16. Дошкільне виховання Гребінківський, Семенівський Сімон О.П. 

17. Російська мова Шкільні бібліотеки Шишацький Гелеверя Р.О. 

18. Інформатика Кобеляцький, Лохвицький Кирилюк М.В. 
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3.4. Зовнішнє оцінювання випускників ЗНЗ (Кравченко Т.О.) 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 року №1171 

«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів у 2008 році» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського спільно з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості 
освіти та Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації взяв активну участь в 
організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання у Полтавській області. 

У 2008 році кожному зареєстрованому учасникові ЗНО було надано можливість пройти 
тестування з трьох навчальних предметів: українська мова та література (обов’язково) та одного 
- двох за власним вибором з переліку: математика, історія України, біологія, основи 
правознавства, фізика, хімія, географія, основи економіки, всесвітня історія, зарубіжна 
література. 

З метою забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти зовнішнє незалежне 
оцінювання у 2008 році проводилося впродовж двох сесій – основної (22 квітня – 4 червня 2008 
р.) та додаткової (26 червня – 4 липня 2008 р.). Право взяти участь у додатковій сесії ЗНО мали 
особи, які з об’єктивних причин не змогли пройти тестування під час основної сесії або не мали 
можливості зареєструватися у визначені терміни. 

З метою якісної організації та проведення ЗНО у Полтавській області велика увага була 
приділена організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби 
масової інформації (виступи на радіо та телебаченні, публікації у місцевих газетах та журналах), 
громадські слухання, зустрічі з учнівськими колективами та їхніми батьками. 

Працівниками відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти серед 
учасників тестування розповсюджено збірник інформаційних матеріалів «Зовнішнє незалежне 
оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008», 
інформаційний буклет «ЗНО-2008», плакати «До уваги абітурієнта», вітальні листівки 
Президента України. 

У рамках підготовки до ЗНО-2008 працівниками відділу здійснено перевірку готовності 
пунктів тестування до проведення роботи. 

У Полтавській області зареєструвалося для участі у ЗНО 18 366 осіб. Фактично ж 
пройшли тестування 16 833, що становить 91,65 %. 

 

Предмет Термін 
проведення Зареєстровано Взяло 

участь 

% від загальної 
кількості 

зареєстрованих 

Пункти 
тестування 

українська мова та 
література 22.04 18 366 16 833 91,65 66 

математика 29.04 9 526 8 311 87,24 44 
історія України 7.05 3 310 2 828 85,43 15 
всесвітня історія 14.05 131 87 66,41 1 
хімія 16.05 641 498 77,69 3 
географія 23.05 606 484 81,55 3 
фізика 26.05 1 191 896 75,23 5 
біологія 28.05 2 872 2484 86,49 14 
основи 
правознавства 2.06 2705 2060 76,15 13 

основи економіки 3.06 528 334 63,25 2 
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В області працювало 66 пунктів тестування. Відповідальними за пункти тестування 
призначалися директори ЗНЗ, на базі яких були створені пункти тестування або їхні заступники. 
До роботи старшими інструкторами, інструкторами залучались вчителі загальноосвітніх навчальних 
закладів області. 

Для відповідальних за пункти тестування, старших інструкторів та інструкторів проведено 
14 навчальних семінарів-тренінгів, на яких відпрацьовувалась технологія проведення процедури 
ЗНО. За результатами навчання вищеназвані категорії працівників отримали сертифікати 
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти – документ, який надавав право 
працювати у дні проведення ЗНО на пунктах тестування. У 2008 році педагогічні працівники 
Полтавщини залучалися до перевірки відкритої частини тестових завдань з української мови та 
літератури, математики, історії України. Для екзаменаторів проведені навчальні семінари, 
сертифікація. 

У цілому, для забезпечення проведення ЗНО було підготовлено 3 997 осіб, з них: 
 

1 658 — старших інструкторів 
1 707 — інструкторів 
66 — відповідальних за пункт тестування 
67 — помічників відповідальних за пункт тестування 
137 — екзаменаторів 

 
Спільними зусиллями інституту та Дніпропетровського регіонального центру 

оцінювання якості освіти на базі Полтавського університету споживчої кооперації України  
проведено пробне тестування з української мови та літератури, математики. Його мета – 
ознайомлення всіх бажаючих з процедурою тестування. У пробному тестуванні взяло участь 
3 750 осіб – із української мови та літератури, 1 319 осіб – із математики. 

Для осіб, які з об’єктивних причин не змогли пройти тестування під час основної сесії або 
не мали можливості зареєструватися у визначені терміни, на базі інституту працював пункт 
реєстрації на додаткову сесію. Зареєстровано 221 особу, дозвіл на проходження тестування  в 
додаткову сесію отримало 174 осіб. 

Видача сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами 
тестування додаткової сесії ЗНО проводилась працівниками відділу зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти. 

За підсумками Українського центру оцінювання якості освіти лише 4,2% учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання Полтавської області набрали менше 124 балів з двох і 
більше предметів, що не дало їм можливості вступати до ВНЗ, у той час як середній показник по 
Україні становить 6,39%. Порівняно з іншими областями наш регіон має найкращий результат 
за вищевказаними показниками. 

 

3.5. Моніторинг забезпечення підручниками (Атахаджаєва Н.В., Волошко О.В.) 
ПОІППО щорічно здійснює збір учнівських контингентів, замовлення навчальної 

літератури, інвентаризацію шкільних бібфондів, розподіл підручників та навчальних посібників, 
а також перерозподіл підручників між навчальними закладами області з урахуванням змін в 
учнівських контингентах. 

У 2008 році до Полтавської області надійшло приблизно 355 тис. прим. навчальної 
літератури за кошти держбюджету через базу-магазин «Освітатехпостач». Із них близько 305 
тис. – підручники (близько 300 тис. – українською, 4,7 тис. – російською мовою, 1,8 тис. – для 
спеціальних навчальних закладів (допоміжних, школи-інтернату для глухих та ін.). Література 
розподіляється відповідно до Бланків замовлень з урахуванням учнівських контингентів на 
2008-2009 н. р.  
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Учні 1-11 класів забезпечені підручниками п'ятирічного циклу видань (2004-2008 р. в.) 
на 68 %. Разом з використанням збережених, списаних та переданих до навчальних кабінетів 
видань 1999-2003 р.в. (при умові, що вони відповідають програмам навчання), забезпечення 
становить 94,4 %. Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 98,6% (з них новими виданнями 74 %).  
5-9 кл. – 97,4 % (з них новими виданнями 76 %).  
10-11 кл. – 85 % (з них новими виданнями 46,5 %). 
Особливо не вистачає підручників для 10-11 класів, які давно не перевидавалися. 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 дисципліни «Людина та суспільство». Зношеними 
(виданими до 2003 року) та такими, що не повністю відповідають програмам навчання, є 
частина підручників з української та зарубіжної літератури.  

Підручники для 8 класу на сьогоднішній день надійшли на 98,4% від запланованої у 
Плані завозу кількості. Для шкіл з українською мовою навчання забезпечення досягло 98,9% (не 
надійшло 2 найменування підручників з 67), для шкіл з російською мовою навчання не 
надійшло половини підручників (3 найменування з 12-ти). 

Із метою удосконалення та систематизації роботи з навчальною літературою у 2008 
році здійснено перехід на електронну систему обліку звітності на всіх рівнях (шкільна 
бібліотека, районний/міський відділ освіти, ПОІППО). 

Методистами відділу засобів навчання були розроблені та направлені до Міністерства 
освіти та науки України пропозиції до проекту Порядку забезпечення студентів вищих 
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 
педагогічних кабінетів дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними 
посібниками 

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

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

закладів; 
 про підготовку курсів-тренінгу з теми: «Самоатестація навчальних закладів як складова 

державної атестації діяльності навчальних закладів»; 
 про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008»; 
 аналіз роботи відділу за поточний рік та планування на 2009 р. 
Упорядковано електронний варіант   Державних стандартів із 55 робітничих професій. 
Розроблено: 

 орієнтовну регіональну програму атестаційної експертизи загальноосвітніх шкіл-
інтернатів та її методичне забезпечення  (наказ ГУОН від 29.10.2008 р. №547); 

 орієнтовну регіональну програму атестаційної експертизи спеціальних шкіл-інтернатів та 
її методичне забезпечення  (наказ ГУОН від 29.10.2008 р. №547); 

 нормативно-методичне забезпечення підготовки матеріалів для ліцензування освітніх 
послуг (у сфері професійно-технічної освіти). 

 програму та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації майстрів виробничого 
навчання професійно-технічних навчальних закладів. 

У рамках  Бібліотеки педагогічного досвіду підготовлено до друку та надруковано 
навчальні посібники: 

 Хімія, 8 клас; 
 Геометрія, 7-11 класи. 
Підготовлено електронний варіант:  
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 методичні рекомендації для вчителя, робочий зошит для учня та електронні презентації з 
української літератури для 5 класу; 

 методичне забезпечення самоатестації навчальних закладів як складової державної 
атестації навчальних закладів. 

На виконання наказу МОН України від 20.12.2007 р.  №1158 «Про невідкладні заходи із 
забезпечення безпеки дорожнього руху» здійснено перевірку виконання ліцензійних умов 
професійної освітньої діяльності навчальними закладами  Полтавської області приватної та 
державної форми власності в січні-лютому 2008 року:  

 ТОВ «Навчально-виробничий центр «Перспектива-Плюс»; 
 ПП «СІЮЖ-СТРОЙ-СЕРВІС»; 
 Полтавський військовий інститут зв’язку; 
 Оржицький спортивно-технічний клуб ТСОУ; 
 Пирятинський  спортивно-технічний клуб ТСОУ; 
 Таплівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області; 
 Вишневецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області; 
 ПТУ №51; 
 ПП «Науково-виробнича фірма «НЕОН»; 
 Приватна автомобільна школа «Студент»; 
 приватна автошкола «Водій».  
За результатами перевірки у зв’язку з порушеннями ліцензійних умов анульовані ліцензії 

у 4 навчальних закладах. 
Проведено експертизу атестаційних матеріалів 52 загальноосвітніх навчальних закладів. 
Організовано вивчення стану виконання ліцензійних умов приватними навчальними 

закладами: 
 вищого навчального закладу Полтавського інституту економіки та менеджменту 

«Світоч». 
Проведено атестаційну експертизу з напрямку загальної середньої освіти (старша школа) 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Лубенського лісового технікуму та Комсомольського політехнічного 
технікуму.   

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

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

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

Проведено курси-тренінги з теми: «Самоатестація навчальних закладів як складова 
державної атестації діяльності навчальних закладів» для таких категорій слухачів: спеціалісти 
відділів освіти, методисти методкабінетів, керівники шкіл. Укладено електронний збірник 
матеріалів тренінгу. 

Організація проведення семінару-практикуму з питання атестації професійно-технічних 
навчальних закладів за участю представника Управління ліцензування, акредитації та 
нострифікації МОН України Згурського А.М. Категорія учасників семінару: керівники ПТНЗ 
різної форми власності. 

У рамках проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2008»: 

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

Проведено:  
 консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість близько 115). 
 консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість  269). 

 

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

Організація підвезення учнів, що проживають поза  межами пішохідної доступності до 
місць навчання і додому, є невід’ємним чинником у створенні належних умов для здобуття 
якісної освіти в області. 

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського проводиться ряд заходів по реалізації Державної та обласної програм 
«Шкільний автобус». 

Так, 10 квітня 2008 року на базі ПОІППО відбулася обласна інструктивно-методична 
нарада «Про хід реалізації Державної програми «Шкільний автобус», на яку були запрошені 
спеціалісти районних відділів освіти та методисти РМК, що ведуть дане питання на місцях. 

У нараді також взяли участь спеціалісти Головного управління освіти і науки та 
співробітник Управління Державтоінспекції в Полтавській області. 

У результаті проведеного заходу було надано методичні рекомендації по організації 
безпечного перевезення учнів, а також освітяни мали можливість отримати консультації з даних 
питань від представника ДАІ. 

Відділ засобів навчання спільно з Головним управлінням освіти та науки 
облдержадміністрації брав участь у розробці Пропозицій щодо поставки шкільних автобусів за 
рахунок субвенції з Держбюджету до районів області. 19 травня 2008 року на комісію обласної 
ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту та туризму було подано інформацію 
щодо переліку районів Полтавської області для поставки шкільних автобусів. До цього списку 
були включені усі 25 районів у порядку першочерговості. Головними критеріями, якими 
керувалися при визначенні першочерговості, були: 

- співвідношення загальної кількості дітей, що потребують підвезення до кількості 
шкільних автобусів, наявних у районі; 

- наявність дітей, які взагалі не забезпечені підвезенням; 
- наявність дітей, які підвозяться за батьківську плату; 
- загальна протяжність маршрутів шкільних автобусів. 
 У ІІІ кварталі цього року Міністерство освіти і науки України провело тендер на 

поставку шкільних автобусів. Переможцем лоту №2 (автобуси понад 25 місць), за результатами 
процедури закупівель,  визначено автобус «Богдан» А 092S4, виробництва ТОВ Автомобільний 
Дім «Богдан». Вартість одного автобуса становить 300 тис. грн. 

У 2008 році Полтавській області передбачена субвенція на придбання шкільних 
автобусів у розмірі 3 млн.10 тис. грн. 

Перелік районів для поставки шкільних автобусів у 2008 році був погоджений Головою 
Полтавської облдержадміністрації Асадчевим В. М. та представниками комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту та туризму (голова – Гальченко І.В.). 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 року №274 
«Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» та постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 березня 2008 року №240 «Про порядок використання у 2008 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для 
перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості» 13 жовтня  2008 року Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підписав Договір №216/1 на поставку 
шкільних автобусів з ТОВ «Автомобільний Дім «Богдан».   
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Станом на 5 грудня 2008 року усі 10 районів нашої області (Пирятинський; Чутівський; 
Кобеляцький; Хорольський; Решетилівський; Кременчуцький; Шишацький; Глобинський; 
Зіньківський; Лохвицький) отримали по одному шкільному автобусу. 

Зараз на балансі районних відділів освіти числиться 131 шкільний автобус, з них 42 
придбані за державні, а 89 – за місцеві кошти. 
 

Комп’ютерна техніка інституту 
Впровадження сучасних засобів навчання проводиться не лише в школах області, а і в 

нашому інституті. 
Навчально-матеріальна база інституту складається з двох навчальних кабінетів, у яких 

розміщені навчальні комп’ютерні комплекси 1+12 «Celeron 1.8» (12 робочих місць) та 1+10 
«Celeron 2.8» (10 робочих місць), які постійно використовуються у навчальному процесі 
слухачами курсів та працівниками інституту у  підготовці різноманітних матеріалів.  На даний 
момент ці навчальні комплекси потребують часткової модернізації.  

Слід відзначити як позитивне те, що обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти проводить роботу із забезпечення комп’ютерної грамотності працівників і 
комп’ютеризації навчального процесу. В приміщеннях кабінетів розміщено: 61 комп’ютер різної 
потужності, з яких 8 ноутбуків.  

В інституті наявно: 5 мультимедійних проекторів та дві мультимедійні дошки, які 
постійно використовуються під час проведення занять. Але даної кількості мультимедійних 
пристроїв та ноутбуків до них все одно недостатньо для повноцінного забезпечення навчального 
процесу як на базі інституту, так і під час проведення інших заходів поза ним. 
 

Кабінети 
Переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу є складовою 

частиною реалізації конституційних прав на здобуття загальної середньої освіти, забезпечення 
доступу до якісної освіти. Пріоритетним залишається оснащення необхідним сучасним 
обладнанням навчальних кабінетів ЗНЗ. 

На сьогодні відсоток забезпеченості навчальними кабінетами з природничо-
математичних дисциплін,  обладнаних сучасними технічними засобами навчання становить:  

- міста обласного підпорядкування – 4,05 %. 
- міста районного підпорядкування – 0,53 %. 
- сільська місцевість – 0 %. 
 - по області – 1,12 %. 
За період 2005-2007 роки у навчальні заклади області за рахунок субвенції із 

Державного бюджету місцевим бюджетам сучасне технічне обладнання  було придбано для 
кабінетів фізики -2, математики -1, хімії - 3, біології -6. 

На виконання наказу Міністра освіти і науки України від 11.10.2007 року та відповідного 
наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 8.11.2007 року в області у 
2007-2008 навчальному році проведена апробація сучасних технічних засобів навчання 
кабінетів природничо-математичних дисциплін (хімії, біології, математики, фізики). 

Для забезпечення організації та проведення апробації сучасного обладнання відділом 
засобів навчання спільно з методистами природничо-математичних дисциплін були розроблені і 
направлені у відділи освіти, керівникам навчальних закладів методичні рекомендації з апробації 
сучасних технічних засобів навчання та ефективного використання сучасного обладнання. 

Проведений обласний семінар-практикум на тему «Ефективність використання сучасних 
технічних засобів навчання у навчальному процесі. Апробація. Досвід. Проблеми». 

За результатами апробації підготовлені і направлені в інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти анкети експертної оцінки сучасного обладнання для кабінетів. 

Відповідно до обласної Програми переоснащення матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу на 2004-2010 роки  №439 від 31.12.2003 року у 2008 році   за рахунок 
місцевих коштів  придбано сучасне обладнання 3 кабінетів. 
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Хід виконання обласної програми був обговорений на обласній інструктивно-методичній 
нараді районних(міських) методичних кабінетів. Із інформацією про нові продукти для системи 
освіти виступив Наумов Євген Володимирович, директор з розвитку Інституту новітніх 
технологій в освіті (м. Київ). 

На виконання рішення вченої ради від 26.02.2008 року, протокол №1 «Про досвід 
впровадження профільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області. Науково-
педагогічний аспект забезпечення компетентнісного підходу в організації навчального процесу» 
було проведено аналіз відповідності навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних 
закладів області обраним профілям. За результатами аналізу підготовлено аналітичну записку. 

Також оновлено базу даних (на 1.12.2008 року) про наявність кабінетів у навчальних 
закладах області та їхнє оснащення сучасним обладнанням.  

Вивчено стан оснащення кабінетів сучасними технічними засобами навчання та 
ефективність їхнього використовування у навчальному процесі у Глобинському, Гадяцькому та 
Машівському районах. За результатами перевірки дані методичні рекомендації щодо 
використання сучасного кабінетного обладнання при проведенні уроків та позакласних заходів. 

 
Корекційно-реабілітаційне обладнання 

На сьогоднішній день з 14 спеціальних шкіл-інтернатів Полтавської області забезпечені 
корекційно-реабілітаційним обладнанням 12.  

У 2006 році було придбано корекційне обладнання на суму близько 2млн.200тис. грн. за 
рахунок субвенції з державного бюджету на 7 спеціальних шкіл-інтернатів, а саме: Полтавську 
спеціальну ЗОШ-інтернат для глухих дітей,  Миргородську спеціальну ЗОШ-інтернат для дітей 
зі зниженим слухом, Розбишівську, Микількську, Андріївську спеціальні ЗОШ-інтернати для 
розумово відсталих дітей, Кобеляцьку спеціальну ЗОШ-інтернат для дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування та Градизьку спеціальну ЗОШ-інтернат інтенсивної педагогічної 
корекції для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.  

До складу корекційно-реабілітаційного обладнання входять логопедичний кабінет, 
кабінет соціально-побутового орієнтування, лікувально-оздоровче обладнання, тренажери, 
кабінет психологічної реабілітації, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, 
інше електронне обладнання, спеціальні комп’ютерні програми, розвиваючі ігри, моделі об’ємні 
та площинні, муляжі тощо. На сьогоднішній день обладнання повністю встановлено та 
використовується за призначенням, працівники інтернатів пройшли спеціальні курси роботи з 
корекційно-реабілітаційним обладнанням, організовані МОН. 

У 2008 році (вересень-жовтень) було придбано корекційне обладнання за кошти місцевих 
бюджетів для Варварівської, Кременчуцької, Майорщинської, Яхницької та Михайлівської 
спеціальних ЗОШ-інтернатів для розумово відсталих дітей на суму близько 900тис. грн. 
Працівниками інтернатів ведеться робота по підготовці приміщень, пристосованих для роботи з 
корекційним обладнанням.  
 

Комп’ютерна техніка 
На виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і 

науці» на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 
2005 року №1153 Головним управлінням освіти і науки, інститутом післядипломної 
педагогічної освіти, відділами та управліннями освіти вжито заходи щодо забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та підключення її до 
всесвітньої електронної мережі Інтернет. 

У 2007 році у межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
загальноосвітні навчальні заклади Полтавської області поставлено 108  навчальних 
комп’ютерних комплексів у складі 1061 персональний комп’ютер на суму 6 млн.113тис.334 грн.   

Станом на 01.10.2008 р. у загальноосвітніх навчальних закладах області нараховується 
6263 сучасних персональних комп’ютери, у тому числі у міських школах - 1767, у сільських 
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4496. Середній показник навантаження на один персональний комп’ютер становить 11 учнів 7-
11 класів. Обладнано 528 навчальних комп’ютерних комплексів. 

Послугами мережі Інтернет користується 257 загальноосвітніх шкіл. 
Створена мережа інформаційного забезпечення між Головним управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації та відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів.  

У 2008 році здійснено заходи (а саме: проведено 4 інструктивно-методичні наради та 2 
семінари-практикуми) щодо підвищення ефективності використання інформаційних, зокрема 
мультимедійних та електронних засобів навчання.  

У школах використовуються у навчально-виховному процесі 91 мультимедійний 
проектор (у Глобинському районі 12 проекторів, Кременчуці – 11, Комсомольську – 10) та 36 
інтерактивних дошок (у Гадяцькому районі 7 дошок, Полтаві – 7, Кобеляцькому районі – 4), 
придбаних за кошти місцевих бюджетів.     

Використовується 44 назви комп’ютерних програм навчального призначення, які 
надійшли безкоштовно від Міністерства освіти і науки України. 

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського організовано підвищення кваліфікації учителів області з питань 
використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій за 
програмою Intel «Навчання для майбутнього». Навчання у режимі тренінгу пройшли 8007 
учителів базових дисциплін області.  

Укладено договір № 19-09-08/КДЮ від 19 вересня 2008 року з ТОВ «МКС» на поставку у 
2008 році 142 НКК на суму 6 240 000 грн.  

Інститутом проведено перевірку виділених приміщень для встановлення НКК у школах 
Кобеляцького, Козельщинського, Кременчуцького, Великобагачанського, Миргородського, 
Решетилівського районів.  

Виявлено наступне: 
- До відома керівників шкіл відділами освіти доведено зміст листа ГУОН від 

16.09.2008р. № 01-13/811 «Про підготовку шкіл районів до оснащення кабінетів інформатики 
НКК у межах субвенції на 2008 рік»; 

- Виділені у школах приміщення для розміщення НКК за площею відповідають 
вимогам державних санітарних правил та норм (6 кв.м. на 1 робоче місце); 

- Підготовлено плани розміщення робочих місць учнів та вчителя у виділених 
приміщеннях. (В окремих школах надано поради щодо раціонального розміщення робочого 
місця учня та робочого місця вчителя); 

- Наявне однофазне електроживлення напругою 220 В; 
Забезпечили своєчасну підготовку приміщень: 

Піщанська гімназія, Недогарківська ЗОШ Кременчуцького району, Полтавський обласний 
ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Кременчуцькому педучилищі, Іванівська ЗОШ, 
Кобеляцька ЗОШ №1, Кобеляцька ЗОШ №2 Кобеляцького району, Солоницька ЗОШ 
Козельщинського району, Великобагачанська ЗОШ, Рокитянська ЗОШ Великобагачанського 
району, Кибинцівська ЗОШ, Клюшниківська ЗОШ Миргородського району, Сухорабівська 
ЗОШ, Малобакайська ЗОШ Решетилівського району. 

Відповідальні особи відділів освіти за поставку НКК у ЗНЗ районів та директори шкіл 
запевнили, що всі роботи щодо підготовки приміщень для оснащення їх комп’ютерною 
технікою будуть завершені до початку поставки. 

Поставка НКК у ЗНЗ районів розпочалась 28.10.2008 року. 
Станом на 19.12.2008 року у ЗНЗ районів поставлено 142 НКК. 
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3.8. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2008» (Канівець З.М.) 
У 2008 р. у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008»  взяли 

участь учителі таких номінацій: історія, зарубіжна література, початкова школа, фізична 
культура, біологія. 

І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008» пройшов в усіх 30 містах і районах 
області в грудні 2007 р. – у січні ц.р., у ньому взяли участь 445 педагогів. За інформацією 
районних (міських) оргкомітетів проведення конкурсу завершувалося вшануванням учасників і 
нагородженням їх преміями та подарунками. 

Ці дані свідчать про збільшення інтересу до конкурсу серед педагогічної громадськості. 
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» проходив відповідно до умов, 

розроблених МОН України. 
До оргкомітету надійшло 88 заяв педагогів з 28 районів та міст області. 
Із 21 по 24 січня ц.р. проходив відбірковий етап обласного туру.  
У результаті вивчення документації,  співбесіди про заявлений досвід роботи та 

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

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

18–21 лютого відбувся очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
„Учитель року – 2008”. 

Учасники очного етапу конкурсу брали участь у чотирьох конкурсах: майстер-клас: «Я 
роблю це так», практична робота, урок, самоаналіз проведеного уроку. Фахові журі, які 
традиційно складаються з кращих вчителів-практиків, методистів та науковців, відзначили 
зростання професійної майстерності, загальної ерудиції учасників конкурсу. 

Учасниками очного етапу були  представники 15 міст і районів області (50 % від 
загальної кількості). 48% учасників очного етапу є вчителями із сільських шкіл. Усі учасники 
конкурсу досвідчені вчителі, мають більше 10 років педагогічного стажу. 20 із 25 учасників (80 
%) мають вищу категорію, половина з них має звання «учитель-методист» та «старший 
учитель». 13 учителів (52 %) працюють в школах нового типу. 

Школи обласного центру та приміських районів  приймали конкурсантів за номінаціями. 
У зв’язку з оголошеним карантином конкурсанти працювали з молодими вчителями та 
студентами. 
21 лютого ц.р. у приміщенні малого залу ОЦЕВУМу відбулося урочисте закриття обласного 
туру  Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2008”. На свято були запрошені представники 
усіх районів та міст області, у тому числі учасники відбіркового етапу, які не пройшли на очний 
етап. В урочистостях взяли участь біля 200 осіб, представники обласної ради, управління освіти і 
науки, обкому профспілки працівників освіти і науки, художня самодіяльність педагогічної 
громадськості, професійні актори та колективи. 

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

Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях були визначені: 
-у номінації  “Зарубіжна література ”: Мищенко Тетяна Анатоліївна, учитель 

Кременчуцького ліцею № 11, вища категорія; 
- у номінації  „Біологія”: Бабко Ірина Леонідівна, учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ 

№ 10 м. Кременчука, вища категорія; 
-у номінації  „Історія”: Дудка Людмила Георгіївна, учитель ліцею № 11 м. Кременчука, 

вища категорія; 
-у номінації  „Початкові класи”: Хвостенко Ольга Вікторівна, учитель Полтавської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5; 
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-у номінації  „Фізична культура”: Шульга Віктор Іванович, учитель Полтавської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, вища категорія. 

Відзначені педколективи шкіл м. Полтави, Полтавського та Чутівського районів, на базі 
яких проводився очний етап конкурсу, за участь в організації  його проведення.  Місцеві засоби 
масової інформації  висвітлювали в пресі та на телебаченні відкриття і закриття обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2008», І туру конкурсу в районних та міських 
засобах масової інформації. 

Усі п’ять переможців обласного туру конкурсу взяли участь у відбірковому етапі ІІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2008», троє з них (Мищенко Т.А., Бабко І.Л., Дудка 
Л.Г.) пройшли до очного етапу конкурсу. 

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

• Обласні змагання КВК. 
• Обласний огляд художньої самодіяльності шкільних колективів «Веселка». 
• Обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати». 
• Організація роботи павільону позашкільних закладів освіти на обласному ярмарку 

педтехнологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини». 
• Обласний етап Всеукраїнського конкурсу педмайстерності для методистів позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості». 
• Обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського 

самоврядування в позашкільних навчальних закладах. 
• Обласний етап Всеукраїнської акції «Живи, книго!»  
• Обласний конкурс «Найкращий читач 2008 року». 
• Форум учнівського самоврядування «Сім’я – територія без насильства». 
• Обласний зліт дитячо-юнацьких козацьких товариств. 
• Обласний конкурс прес-центрів шкільних газет. 
• Обласний конкурс загальношкільних сценаріїв з проблем материнства, тендерної 

культури. 
•  Обласний огляд-конкурс театральних колективів. 
• ІІІ обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2007-2008 

навчальному році. 
• Обласне свято «Таланти твої, Полтавщино!», присвячене старту учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
та урочистому нагородженню переможців цих конкурсів у 2007-2008 навчальному році 
та вчителів, які їх підготували. 

 
Відділ природничо-математичних дисциплін:  

• Гарус І., XІІІ математичні змагання імені М.В.Остроградського, 11 жовтня 2008 року, на 
базі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 

• Романець Л.А., ІV Всеукраїнський турнір юних географів, 28.10 – 01.11.2008 року, 
м.Полтава. 

 
Відділ гуманітарних дисциплін 
 

Протягом 2008 року інститут організував, провів та сприяв проведенню різноманітних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів тощо. 
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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. 

Конкурс учнівської творчості до дня народження Т.Г.Шевченка «Об’єднаймось, брати 
мої»  простежив творчих учнів з проблем літературної творчості та знань державотворчого 
напрямку. 

В області було проведено місячник правової роботи. 
Спільно зі Спілкою письменників Полтавщини проведено конкурс на кращу поезію до 

дня народження О.Гончара «Собори душ своїх бережіть». 
Учні залучались до Міжнародного конкурсу з українознавства по написанню науково-

дослідних робіт «Мова в системі українознавства». 
Проблема трагедії українського народу пройшла через науково-дослідницькі роботи 

«Голодомор 1932-1933 року. Україна пам’ятає». У цьому Всеукраїнському конкурсі взяло 
участь 113 учнів області.  
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ІV. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД 
(ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО ВНОСИЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯ). 
(Золотухіна В.М., Королех О.К.) 
Вчена рада 

 
Відповідно до плану роботи інституту за звітний період проведено 6 засідань вченої ради, 

на яких розглянуто 40 питань: 27 планових (про досвід упровадження профільної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах області; про науково-педагогічний аспект забезпечення 
компетентнісного підходу в організації навчального процесу; про діяльність викладачів кафедри 
менеджменту освіти щодо науково-методичного забезпечення роботи керівників ЗНЗ по 
впровадженню інновацій у навчально-виховний процес; про діяльність методичного кабінету 
щодо організації самоосвітньої роботи педагогів району; про досвід роботи Полтавського 
районного методичного кабінету; про перебіг експериментальної діяльності 
«Здоров’язберігаючі технології як умова формування культури здоров’я учнів 
загальноосвітнього навчального закладу» на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 
м.Кременчука; про організаційно-методичне забезпечення розвитку географічної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах області; про результати апробації навчальної літератури у 
2007-2008 н.р.; про звіти працівників інституту, відповідальних за проведення апробації 
навчальної літератури; про затвердження «Стратегії розвитку Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського на 2008-2012 роки»; про 
проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
про районний методичний кабінет; про досвід роботи Кобеляцького районного методичного 
кабінету; про перебіг експериментальної діяльності «Виховання екологічних ціннісних 
орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії»; про діяльність СДГ щодо науково-
методичного, психолого-педагогічного забезпечення роботи з обдарованими учнями; про 
затвердження змісту журналу "Постметодика" №№1-7 і журналу “Імідж сучасного педагога” 
№№1-10). 

18 позапланових питань (про організаційні заходи щодо ліцензування Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського; про 
рекомендацію до друку методично-практичного посібника «Технологія лозоплетіння» 
(відповідальна за випуск Чемшит В.Г., упорядник Дзюба Р.Д.; про рекомендацію до друку 
збірника «Проектування виховної системи у загальноосвітніх навчальних закладах» (упорядник 
Настенко Н.В.); про рекомендацію до друку збірника «Проектування виховної системи у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (упорядник Настенко Н.В.); про затвердження посібника 
«Грошологія: секрети економії» (автори: Очередько О.М., Тягай Н.А., Збітнєва О.І., Клименко 
Р.І.); про рекомендацію до друку методично-практичного посібника «Самовчитель роботи на 
токарно-гвинторізному верстаті» (відповідальна за випуск Чемшит В.Г., упорядник Бірук В.П.); 
про затвердження методично-практичного посібника «Система електронного обліку навчальної 
літератри «Шкільний підручник» (автори: Атахаджаєва Н.В., Сідокур С.І., Черненко Е.В.; 
упорядник Павлик Л.М.); про порушення клопотання перед Полтавською обласною радою  про 
відзначення обласною премією імені А.С.Макаренка кандидата педагогічних наук, доцента, 
завідувача кафедри педагогічної майстерності Матвієнка Павла Івановича; про зарахування 
роботи вчителів музичного мистецтва в СДГ ПОІППО „Формування національної 
самосвідомості особистості учня засобами вивчення музичного краєзнавства” як курсове 
підвищення кваліфікації; про рекомендацію до друку  збірки “Неформали: погляд на проблему” 
(упорядник Халецька Л.Л.); про рекомендацію до друку  методичного посібника «Тлумачний 
словник. Букву Г не забувайте» (автор Ніна Библів, учитель початкових класів ЗОШ №37 
м.Полтави); про  рекомендацію до друку  методичного посібника «Безсмертна літера Г» (автор 
Ніна Библів, учитель початкових класів ЗОШ №37 м.Полтави); про рекомендацію до друку 
часопису «Освіта Полтавщини» №14-15 «Роль друкованої педагогічної продукції у розвитку 
освіти» (під редакцією к.п.н., доцента І.В.Охріменка); про створення відокремленого підрозділу 
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санаторію-профілакторію інституту та внесення змін до Статуту Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського; про схвалення 
навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників; про 
рекомендацію до друку науково-методичного посібника «Козацькі традиції Полтавщини»; про  
рекомендацію до друку часопису «Освіта  Полтавщини» №16 за 2008 рік (за редакцією 
С.В.Королюк); про рекомендацію до друку матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Комп’ютерна грамотність учителів з точки зору стандартів ЄС». 
 
Науково-методична рада 

Робота науково-методичної ради ПОІППО у 2008 році була спрямована на сприяння 
реалізації державної освітньої політики у регіоні з питань науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з урахуванням пропозицій 
членів ради, структурних підрозділів інституту.  

Відповідно до плану роботи ПОІППО за звітний період проведено 5 засідань науково-
методичної ради, на яких розглянуто 29 питань:   

• 6 планових (про шляхи впровадження компетентнісного підходу в навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів засобами післядипломної 
педагогічної освіти; про діяльність відділів та кафедр інституту щодо вивчення, 
узагальнення та розповсюдження кращого педагогічного досвіду Полтавщини; про 
організацію та науково-методичне забезпечення заходів щодо закінчення 
навчального року; про результати конкурсу “Учитель року – 2008”; про діяльність 
методистів інституту щодо науково-методичного забезпечення дошкільної освіти 
в області; про науково-методичне забезпечення діяльності навчально-виховних 
закладів щодо виховання морально-духовної життєвої компетентності 
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, 
професіонал. 

•  23 позапланових (про погодження програми курсу за вибором “Казковий світ 
театру” для 1 класу (укл. Різник Н.М., учитель початкових класів Артемівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського району); про рекомендацію до друку посібника Різник 
Н.М. “Економічна освіта у початковій школі”; про  участь в апробації 
автоматичної системи управління “Рейтинг” навчальних закладів Полтавської 
області;  про рекомендацію до друку “Пам’ятки користувача ПК та локальної 
мережі в ПОІППО” (укл. Кирилюк М.В.); про схвалення методичного посібника 
“Діагностика (тестування) навчальних досягнень учнів 9 класів з математики»; 
затвердження оцінки фахових комісій щодо експертної оцінки методичних 
розробок педпрацівників-претендентів на звання “вчитель-методист”; про 
атестацію педпрацівників ПОІППО у 2008 році; про схвалення методичного 
посібника “Допоможемо батькам бути педагогами і психологами”, автор З.Г. 
Коротка; про схвалення методичного посібника “Виховуємо толерантність”, 
автори-упорядники Л.В. Зюман, Л.В. Сирота; про погодження програми 
допрофільного курсу за вибором «Розв’язування розрахункових задач з хімії у 8 
класі»; про погодження авторської програми гуртка “Основи столярної справи” 
(автор Крохмаль О.Я.); про погодження авторської програми  гуртка 
мотолюбителів (автори: Аксьонов Р.В., Крохмаль О.Я.); про погодження 
авторської програми гуртка “Основи крою та шиття” (автор Мірошниченко Л.О.); 
про погодження авторської програми  гуртка “Основи слюсарної справи” (автори: 
Мельник О.М., Крохмаль О.Я.); про погодження програми гуртка “Оператор 
комп’ютерного набору” (укладач Рибник О.Б.);про схвалення та рекомендацію до 
друку посібника “Інноваційні форми залучення обдарованих дітей в наукові 
товариства” (з досвіду роботи керівника наукового об’єднання “Персей” 
А.Г.Драчинського); про погодження програми курсу “Податки та податкова 
система України” (автор Цюра К.П.); про рекомендацію до друку “Щоденника 
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учня Полтавщини” (укладач Михайлик Н.П.); про схвалення та рекомендацію до 
друку навчального посібника “Хімія. 8 клас” (укладачі: Буйдіна О.О., Севастьян 
О., Тупиця Н., Комашко О.); про схвалення інформаційно-практичного посібника 
“Роль міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у професійному 
самовизначенні учнів в умовах ринку праці (з досвіду роботи МНВК Полтавської 
області) (упорядник Чемшит В.Г.); про схвалення методично-практичного 
посібника “Збірник олімпіадних завдань з трудового навчання (технічні та 
обслуговуючі види праці) і креслення. Частина ІІІ. (упорядник Чемшит В.Г.); про 
рекомендацію до друку програми спецкурсу та матеріалів для проведення занять у 
початковій школі. Перший рік вивчення «Цікава психологія. Розвивальні та 
корекційні заняття» (укл. Сапронова Т.М., учитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. 
№20 м.Полтави); про погодження програми спецкурсу для учнів 1-4 класів 
“Дитяча риторика: основи красномовства» (укл. Болтасева В.В., учитель 
початкових класів гімназії №33 м.Полтави); про погодження програми курсу за 
вибором “Етика” для учнів 1-4 класів (упор. Свіколкіна В.А., учитель початкових 
класів НВК №16 м.Полтави); про погодження навчальної програми «Розвиток 
усного та писемного зв’язного мовлення у 2, 3, 4 класах» (укл. члени методичного 
об’єднання учителів початкових класів Полтавської гімназії №32); про 
погодження програми “Англійська мова” для учнів 1 класу (укл.: Рудяк Р.Д., 
Лозовська С.Є., учителі англійської мови ЗОШ №10 м.Полтави); про схвалення та 
рекомендацію до друку інформативно-методичного збірника «Регіональний аспект 
впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність» (упор. Зайченко 
Л.О.); про схвалення посібника «Російська мова. Збірник текстів для 7-9  класів. 
Гоголь і Полтавщина» (укладачі: Гелеверя Р.О., Скляренко С.Є., Бугай К.М.); про 
схвалення посібника «Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному 
процесі загальноосвітніх навчальних закладів» (упорядник Каліберда Г.А.); про 
схвалення та рекомендацію до друку посібника «Методичні рекомендації по 
організації оздоровлення молодших школярів» (укладач Мороз Ю.М., старший 
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Полтавського 
державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка); про затвердження 
списку вчителів, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін та переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 
про погодження програми спецкурсу «Цікава математика» (упор.: Владімірова 
Л.С., Хвостик Н.А., Новикова Г.В., Лурікова В.А., вчителі Полтавської гімназії 
№17); про погодження програми спецкурсу  “Я в суспільстві» (упор.: Баарбашко 
В.Д, Писаренко О.І., Капустянська Ж.О., Лурікова В.А., вчителі Полтавської 
гімназії №17). 
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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.) 
 

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

У 2008 році зросла кількість навчальних закордонних подорожей працівників ПОІППО в 
іноземні навчальні установи (п‘ять проти трьох у минулому році). Ключові теми навчальних 
візитів – менеджмент, громадянська освіта, технології дошкільної освіти, співпраця школи і 
громади. 
 
НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОІППО ЗА КОРДОН 
 

1. 24 серпня – 2 вересня 2008 року 
Навчальний візит зав. кафедрою менеджменту освіти С.В.Королюк  за проектом 

Центрального Осередку Вдосконалення Вчителів Республіки Польща «Шукати спільне – 
зрозуміти відмінності – міжкультурна освіта в школі» за фінансової підтримки державного 
бюджету РП у 2008 році «Імплементація польської програми співпраці задля розвитку та 
підтримки міжнародної співпраці на користь демократії і громадянського суспільства». 

 
 2. 14-19 вересня 2008 року 
Навчальний візит до Польщі зав. кафедрою менеджменту освіти Королюк С.В., в.о. 

доцента кафедри менеджменту освіти Водолазської Т.В. та методиста ПОІППО Крилевець М.П. 
за програмою проекту «Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах”. Головною 
метою проекту є підтримка сільської освіти в Україні шляхом активізації місцевих громад для 
створення у школах Осередків розвитку села. 

 
3. 5-12 вересня 2008 року 

Навчальний візит до Словаччини в рамках українсько-словацького проекту ( виконавці –
АСМБР, Центр європейської політики у м. Братиславі) «Школа та громадянське суспільство» 
методиста ПОІППО Л.Л.Халецької в складі делегації Полтавської області. Мета проекту – обмін 
досвідом, навчання тренерських методик.  

Термін стажування – 16 місяців (початок – лютий 2008 року, закінчення – травень 2009 
року); зміст стажування – 5 семінарів (3 в Україні, 2 – у Словаччині). 

Результати: проведено 4 семінари, один з яких у Словаччині (5-12 вересня 2008 року). 
Опрацьовані теми: «Виховання громадянства у школі», «Права людини», «Громадянське 
суспільство у Словаччині», «Шлях до громадянської Європи». 

Учасники семінарів: ПРОЦЬКО Т.М. Кременчуцький ліцей № 4; МОСКАЛИК Т.О., 
Кременчуцький колегіум № 25; ПРОЦЬКО І.В., Міське управління освіти; КАЛІТІНА І.А., 
міське управління освіти; ЗЮМАН Л.В. , Кременчуцький міський центр практичної психології і 
соціальної роботи; СКЛЯРОВА А.М. ,Кременчуцька ЗОШ № 20; МАМОН Н.В., Кременчуцька 
ЗОШ №10; МОСКАЛИК Г.Ф., Міське управління освіти; ,БОБЕР І.М., Кременчуцька гімназія 
№5;  ПАВЛЕНКО С.К., Кременчуцька ЗОШ №12;  ПОРТЯНИЙ Б.В., м.Комсомольськ; 
ЗНАХАРЄВА О.І., Відділ у справах сім’ї та молоді Комсомольського міськвиконкому; 
ОВЕРЧЕНКО Н.М., Комсомольська гімназія; ВАСИЛЬЧЕНКО О.В., Комсомольська ЗОШ №2; 
ТЯГНИРЯДНО Т.П., Розсошенська гімназія;  ВОЛІЧЕНКО І.А., Управління освіти і науки 
Полтавської ОДА; СЕНЬ О.О., Управління освіти і науки Полтавської ОДА; ЗОЛОТУХІНА 
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В.М., ПОІППО ім. М.В.Остроградського; ЗЕМЕЛЬКО І.С., Полтавська гімназія №28; 
ХАЛЕЦЬКА Л.Л., ПОІППО ім. М.В.Остроградського. 

 
4. 9-15 листопада 2008 року 
Навчальний візит у Королівство Нідерланди в рамках реалізації проекту «Використання 

освітніх технологій для підготовки педагогів-дошкільників» полтавської делегації  в складі: 
Горбаньова С.В. – начальник міського відділу освіти, Токаренко Н.П. – завідуюча СНВК № 26 
м. Полтави, Королюк С.В. – завідувачка кафедри менеджменту освіти ПОІППО, Водолазська 
Т.В. – в.о. доцента кафедри менеджменту освіти ПОІППО. 

Навчально-практичні семінари відбулися на базі Університету Фонтіс (Ейндховен) та 
місцевих шкіл за напрямами «Підготовка керівників освітніх закладів», «Підготовка вихователів 
дошкільних освітніх закладів». У результаті учасниками розроблені рекомендації для програми 
післядипломної освіти. 

5. 9-12 грудня 2008 року 
Навчальний візит до Польщі методиста ПОІППО  Зайченко Л.О. для участі в заключному 

етапі  проекту Центрального осередку вдосконалення вчителів Республіки Польща «Шукати 
спільне – зрозуміти відмінності – міжкультурна освіта в школі». 

У рамках міжнародної конференції «Міжкультурна інтеграція в освіті» передбачено 
обмін досвідом учасників проекту, обговорення результатів підготовки педагогів до  
впровадження курсу «Міжкультурна освіта  в школі», встановлення контактів щодо подальшої 
співпраці. 

 
ВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАКОРДОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОІППО  
 
1. На базі ПОІППО в рамках українсько-нідерландського Проекту «Громадські 

платформи освітніх реформ в Україні» (за фінансової підтримки програми МАТРА Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного Фонду «Відродження проведено: 

• 11-12 квітня 2008 року –  тренінг «Школа майбутнього». Мета заходу – 
підготувати   фасилітаторів (осіб, які організовують діалог і роблять експертні висновки) 
з кола  22 освітян – працівників ПОІППО,  районних  методкабінетів, директорів шкіл.  
• 25-26 вересня 2008 р – Регіональну  конференцію «Школа майбутнього: мрія, 
образ, проект». Мета –  отримати відповідь на питання, як освітянам треба діяти, щоб 
наблизити існуючі школи до  ідеалу Школи Майбутнього. 

В обох заходах взяли участь тренери Міжнародного центру вдосконалення шкільництва Роберт 
Міох та Альберт-Ян Крікке (Нідерланди). 

2. У травні 2008 року на курсах підвищення кваліфікації вчителів англійської мови 
практичні заняття з країнознавства проводили викладачі Lee University, США Алан Маклан та 
Патриція Маклан. 

3. 20 листопада 2008 року на базі ПОІППО проведено обласну конференцію 
«Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах» за участі польських фахівців  – 
Аліни Козіньської-Балдиги – президента Федерації освітніх ініціатив (Варшава, Польща), 
Ельжбети Толвінської-Круліковскої – віце-президента освітніх програм (Варшава, Польща). На 
конференції були присутні директори загальноосвітніх закладів області, заступники директорів, 
працівники ПОІППО, усього 46 осіб.  

Робота учасників конференції була спрямована на розв’язання потреб сільської освіти, що 
виникають у зв’язку з демографічною ситуацією в країні. Головна мета проекту – підтримка 
сільської освіти в Україні шляхом активізації місцевих громад для створення у школах 
Осередків розвитку села. Учасники конференції ознайомилися з моделлю польських Малих 
Шкіл і Малих Дитсадків як Освітніх осередків сіл.  

На конференції були представлені локальні проекти, обговорені перспективи подальшої 
міжнародної співпраці у сфері розвитку освіти на селі, реалізації спільних проектів у 
Полтавській області. 
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5.2. Участь у міжнародних проектах (Стоцька О.В.) 
№ Назва проекту Замовник Співвиконавці Учасники Завдання 

1 Intel „Навчання 
для майбутнього” 

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

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

2 Microsoft: 
партнерство у 
навчанні 

Компанія 
Microsoft 

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

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

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

ПРООН, 
ЮНЕЙДС 

МОН України,  
АПН України 
 

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

4 «Громадські 
платформи 
освітніх реформ в 
Україні»  

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

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

Створення ефективної 
моделі взаємодії 
професійної педагогічної 
спільноти, громадськості 
і влади у розв’язанні 
освітніх проблем шляхом 
створення “громадських 
платформ” в пілотних 
регіонах – Полтавській та 
Одеській областях. 
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5.3. Робота з питань європейської інтеграції.  (Бондар Т.О.) 
Інститут продовжує активне забезпечення науково-методичної підтримки виконання планів 

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

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

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

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

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

– У відповідності до п.6 програми працівниками інституту було підготовлено цілий ряд 
науково-методичних видань із впровадження передових освітніх технологій в освітніх закладах 
Полтавщини (див. додаток 1 даного звіту «Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 
2008 р.») 

Також на базі інституту у рамках українсько-нідерландського проекту "Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні" (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного фонду "Відродження") 11-12 
квітня було проведено тренінг «Школа майбутнього», а 25-26 вересня – регіональну 
конференцію “Школа майбутнього”: мрія, образ, проект…”, метою яких був пошук відповіді на 
питання: як освітянам треба діяти, щоб наблизити існуючі школи до  ідеалу Школи 
Майбутнього. У конференції і тренінгу взяли участь вчителі, практичні психологи, директори 
шкіл області, науковці, методисти та завідуючі відділами ПОІППО, а також тренери 
Міжнародного центру вдосконалення шкільництва (Нідерланди) Роберт Міох та Альберт-Ян 
Крікке. 13-14 листопада делегація інституту взяла участь у проведенні Міжнародної конференції 
«Школа майбутнього, школа для майбутнього: розвиток школи на місцевому рівні», яка 
проходила у рамках проекту у м. Києві. 

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

У програмі курсів підвищення кваліфікації для слухачів у модулі „Філософія освіти для 
демократії” читається лекція „Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне 
мислення, якість освіти”.  

Активну участь працівники інституту беруть у міжнародних конференціях, читаннях, 
форумах та семінарах (див. додаток 6 даного звіту «Участь працівників ПОІППО у роботі 
Всеукраїнських і міжнародних конференцій і семінарів»). 
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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 відповідно 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 педагогічними працівниками області та успішного проходження ними атестації. 

У 2008 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4645 (104,9% від плану) 
педагогічних працівників. У тому числі на базі: 

– Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського – 3832 педагоги у 125 групах, 42 методисти рай (міськ)методкабінетів 
та викладачів вищих навчальних закладів (стажування), 31 учитель фізичної культури області 
підвищили кваліфікацію з методики викладання футболу в школі за сприяння та фінансування  
Федерації футболу України;  

– консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 588 педагогів у 
20 групах;  

– районних методичних кабінетів згідно з укладеною угодою, за рахунок місцевих 
коштів – 222 педагогічних працівники; 

– за дистанційною формою навчання – 198 педагогічних працівників. 
Навчальний процес забезпечували 30 викладачів та 46 методистів обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, 52 науковця вищих навчальних 
закладів м. Полтави, 96 працівників установ і організацій області та 150 вчителів-практиків та 
вихователів дошкільних навчальних закладів м. Полтави. 

Результативність їхньої роботи підтверджується високим рівнем знань та позитивними 
відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності.  

Протягом 2008 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 дисциплін 
інваріантної складової діючого навчального плану, економічної освіти, громадянського 
виховання шкільної молоді, на формування в учнів здорового способу життя. 

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. 
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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, оснащених 
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 кваліфікацію на базі ПОІППО. 

У 2008 році успішно продовжена практика реалізації програми корпорації Intel 
“Навчання для майбутнього”. Заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, 
учителі фізики, зарубіжної літератури та російської мови (48 осіб) пройшли навчання за даною 
програмою відповідно до плану-графіка курсів.  

За програмою Microsoft „Партнерство в навчанні” проведено навчання учителів 
допоміжних шкіл, шкільні бібліотекарі та учителі біології (59 осіб). 

Напрацьований значний  досвід організації позааудиторної роботи. Слухачам курсів 
створюються всі умови для підвищення їхньої загальної культури. Із 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 2009 рік подано 4602 (109 % порівняно з минулим роком) замовлень на курсове 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-
інтернатів, обласним навчально-методичним центром професійної освіти та вузами I-II рівнів 
акредитації . 

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

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); 
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– 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: 
    2008 
NCEE                     33 
Intel   48 
Microsoft  59 
Міжнародний Альянс 87 
  

Курсове підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання організовувалося 
відповідно 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 першому 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.  

Із 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».  

У 2008 р. за дистанційною формою в ПОІППО навчалися: 
– учителі англійської мови /не фахівці/ (8 осіб) 
– вихователі ДНЗ (24 особи); 
– вихователі Кобеляцької спецшколи-інтернату (36 осіб); 
– учителі Кобеляцької спецшколи-інтернату (27 осіб); 
– керівники гуртків дитячого юнацького клубу за місцем проживання м.Кременчук (18 

осіб); 
– педагоги-організатори дитячого юнацького клубу за місцем проживання м.Кременчука 

(25 осіб); 
– БДЮТ м.Кременчука (26 осіб); 
– учителі, які працюють за індивідуальною формою навчання (5 осіб); 
– вчителі початкових класів (16 осіб); 
– вчителі географії (33 особи); 
– вчителі етика (10 осіб); 
– вчителі економіки (11 осіб); 
– вчителі математики «Робота з обдарованими» (28 осіб); 
– вчителі англійської мови «Робота з обдарованими» (24 особи); 
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Для поглиблення науково-методичного наповнення курсів за дистанційною формою 
продовжується створення банку науково-педагогічної інформації,  необхідної для самостійної 
роботи слухачів. 

Із 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 2008 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 01.12.08 року загальний фонд бібліотеки інституту становить 27000 примірників. Із 

них :  
 - підручників для 1-11 класів ЗНЗ – 2500 прим.; 
 - матеріалів ярмарок педтехнологій – 510 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 здійснювалася на підставі загальних 

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

моніторинг потреб користувачів, узгодження з ними якісних і кількісних характеристик фонду; 
 - принципу повноти, який передбачає наявність у фонді документів, необхідних 

бібліотеці; 
 - принципу систематичності та плановості, який передбачає постійне введення до фонду 

нових документів. 
Поповнення фонду бібліотеки здійснювалося за рахунок надходжень через 

централізоване забезпечення від МОН України, а також за кошти ПОІППО та дарунки. 
На 01.12.08 року отримано всього 1127 примірник літератури. Із них: 
1. Через базу-магазин «Освітатехпостач» - 667 прим.:  
 - підручників – 450 прим.;  
 - художня література – 120 прим.;  
 - методична література – 38 прим.;  
 - навчальні програми – 59 прим.  
2. За кошти ПОІППО придбано 460 примірників навчальної літератури.  
Також була проведена передплата на періодичні видання України та Росії у кількості 130 

назв на суму 10000 грн. 
 

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

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

Добре сформований та максимально наближений до потреб користувачів довідково-
пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне довідково-бібліографічне 
інформування в активному режимі. 

Із 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, а саме: 
формування навичок користування книгою, фондами бібліотеки, її довідково-бібліографічним 
апаратом. 
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Підготовлено 7 рекомендаційних бібліографічних списків літератури: 
 - впровадження зовнішнього оцінювання в систему вітчизняної освіти; 
 - проект як чинник творення життєтворчості; 
 - проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній літературі; 
 - робота з обдарованими дітьми; 
 - дистанційна освіта в дидактичній концепції; 
 - профільна школа як стратегія рівного доступу до якісної освіти; 
 - якісна освіта – запорука самореалізації особистості. 
Протягом року було оформлено 15 книжкових виставок: 
 - 2008 рік – рік пам`яті жертв голодомору;  
 - «Мова – скарбниця знань, доступ до якої вільний для кожного»;  
 - до 350-річчя перемоги військ під проводом гетьмана Івана Виговського у Конотопській 

битві;  
 - професійна компетентність вчителя; 
 - Україна – НАТО: шлях у часі; 
 - подвиг, що не підлягає забуттю; 
 - Християнська етика в українській культурі; 
 - до нового навчального року; 
 - організація наукової роботи;  
 - актуальні проблеми післядипломної педагогічної освіти у вимірі сьогодення;  
 - ідеї В.О. Сухомлинського – в практику роботи сучасної школи;  
 - роль бібліотеки у формуванні національної свідомості;  
 - інформаційно-бібліографічні видання психолого-педагогічної тематики ДНПБ України 

імені В.О. Сухомлинського; 
 - якісна освіта – запорука самореалізації особистості; 
 - до 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом Івана Мазепи та 

Полтавської битви. 
Велику увагу у своїй роботі бібліотека приділяла індивідуальній роботі зі слухачами 

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

За рік видано 141 тематичну довідку, про що свідчать записи у «Журналі реєстрації 
довідок».
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. (Кіптілий І.О.)  

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

області друкованою науково-методичною продукцією. Оброблено близько 180 вхідних та вихідних 
документів ПОІППО, загальним обсягом близько 90 умовних друкованих аркушів. Щодо 
забезпечення видавничої діяльності ПОІППО відділом було підготовлено сім номерів науково-
методичного журналу «Постметодика», 11 номерів «ПОІППО-Новин», зверстано, розтиражовано та 
виготовлено близько 60 найменувань друкованих видань інституту.  

Згідно з обласною програмою видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ 2005-2009 рр., 
відповідно плану видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ за 2008 рік видано 53 найменування 
науково-методичної літератури інституту загальним тиражем 18500 примірників та  обсягом 558 
умовних друкованих аркушів. Увесь тираж безкоштовно розповсюджений серед педагогічної 
громадськості Полтавської області. Редакційно-видавничим відділом на виконання обласної 
програми підготовлено до друку 7 найменувань друкованої продукції ПОІППО загальним тиражем 
2500 примірників. 

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. 

27–29 лютого 2008 року на базі київського Палацу дітей та юнацтва відбулася Одинадцята 
міжнародна виставка навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008”. Виставку 
організували Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, 
виставкова фірма „КАРШЕ”. 

У триденній роботі виставки взяло участь близько 450 представників навчальних закладів, 
установ, фірм України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Під час роботи виставки працювали 
3 конференц-зали, де своїми доробками ділилися  кращі педагогічні працівники України, 
проводилися презентації навчальних закладів та фірм. 

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 
методичним кабінетом відділу освіти Хорольської районної державної адміністрації 
Глущенко Л.А., директор Хорольської гімназії Копайгора М.М., директор Новоаврамівської 
гімназії Хорольського району Коротич Л.П., директор Розсошинської гімназії Тягнирядно Т.П., 
заступник директора Розсошинської гімназії Моргун Л.А.  Активну участь у презентації взяли 
освітні заклади Полтавської області: Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський районний відділ освіти,  
Комсомольський міськво, Полтавський дошкільний навчальний заклад № 59 «Малятко».  

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

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України та активну 
участь в  Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 
2008” освітяни Полтавської області були нагороджені 2 іменними подяками та 6 дипломами 
учасника. 

Вперше у номінації „Інноватика у вищій освіті” Полтавському обласному інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вручено свідоцтво Одинадцятої 
міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008” про нагородження 
срібною медаллю. Крім цього, ПОІППО за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по 
модернізації освіти України вчетверте вручено свідоцтво „Лідера у створенні сучасних засобів 
навчання”. 

Із 1993 р. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти раз на рік  
проводить обласні ярмарки педагогічних технологій “Творчі сходинки освітян Полтавщини”. 
Впродовж 15 років (1993-2008) на ярмарках представлено близько 23 тис. робіт творчих 
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учителів області, з якими ознайомилися майже 16 тис. педагогів Полтавщини та гостей з інших 
регіонів. 

26 серпня 2008 року ХІІІ Ярмарок педтехнологій відбувся на базі фойє «Червоної зали» 
Полтавської обласної державної адміністрації. Його мета – розвиток методичної роботи, 
поновлення обласного інформаційного банку  передового педагогічного досвіду, створення 
умов  для реалізації творчої продукції педагогів. В урочистому відкритті взяли  участь  
начальник управління освіти і науки Полтавської ОДА Володимир Іванович Мирошниченко, 
ректор ПОІППО Віталій Володимирович Зелюк. 

У ярмарку взяли участь близько 2 тис. учасників – делегати шкіл області, представники 
районних (міських) відділів освіти, вищих навчальних закладів Полтави, Кременчуцьке 
педагогічне училище, обласний центр естетичного виховання учнівської молоді, представивши 
близько 3 тис. робіт. 

На ярмарку працювали 34 павільйони. Серед кращих – “ВНЗ для школи”,  “ПОІППО”, 
“Школи-інтернати”, “Позашкільні заклади”. Районні (міські) відділи освіти презентували  досвід 
в окремих павільйонах. Було представлено інноваційну та експериментальну  діяльність району, 
кращі школи, динаміку розвитку освіти впродовж останніх 2-х років,  друковану продукцію 
вчителів, виготовлену типографським способом, авторські методичні посібники методистів 
районних (міських) методичних кабінетів. 

 Відвідувачі мали змогу ознайомитися з експозицією павільйону “ПОІППО”,   друковану 
продукцію редакційно-видавничого відділу ПОІППО, відвідати виставку–продаж 
книготорговельних організацій і фірм, виставку-продаж продукції видавництва “Шкільний світ” 
та «Оріяна».   

Під час роботи ярмарку працювала експертна комісія з відбору кращих робіт, 
представлених на цьому заході. Найкращі доробки освітян нагороджені грамотами ПОІППО. 

29-31 жовтня 2008 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася п’ята 
виставка-презентація „Освіта України. Інноваційні технології навчання”. 

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

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

Делегація педагогів Полтавщини була нагороджена наступними відзнаками:  
1. Почесне звання „Лауреат конкурсу” у номінації „Інновації в упровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику” отримали ПОІППО та 
Хорольська гімназія. 

2. Почесне звання „Лауреат конкурсу” у номінації „Інтеграція освіти України у 
Європейське співтовариство” отримала Розсошенська гімназія.  

Також делегації були вручені два Почесні дипломи за особистий внесок у розвиток 
освітніх інновацій, Почесна грамота за плідну організаційну роботу по інноваційному 
оновленню процесу навчання і виховання молоді та шість Дипломів за розробку і упровадження 
інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. 

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів області 
(проведено 60 годин лекцій та практичних занять).  
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8.2. Фаховий журнал «Постметодика» (Стоцька О.В.) 
Науково-методичний журнал «Постметодика» (видавці: УОіН Полтавської ОДА, ПОІППО) 

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

Видані у 2008 р номери «ПМ»  присвячені модернізаційним  процесам  у сучасній освіті: №1-й 
(78) – «Макаренко і сучасність»; № 2-й (79) – «Нові горизонти української освіти»; № 3-й (80) – 
«Уроки зарубіжної літератури і духовний розвиток учнів»; № 4-й (81) – «Освітня мозаїка»; № 5 (82) – 
матеріали обласної конференції педагогічних працівників області; № 6 (83) – «Довідник для батьків». 

Серед авторів „Постметодики” за 2008 р. – 13 працівників ПОІППО: В.Ф. Моргун, 
В.Г.Чемшит, С.В.Королюк, В.В.Чирка, С.М.Стадник, І.О.Козак, К.М.Муліка, О.В.Стоцька, 
Л.М.Іщенко, Л.І.Нічуговська, Л.Ф.Пашко, Н.В.Настенко, Л.Л.Халецька; 14 представників районів 
області: Карлівського, Хорольського,  Решетилівського, Семенівського, Полтавського, 
Комсомольського, міст Полтави і Кременчука. 

2008 року редакцією «ПМ»  продовжено діяльність із перекладу українською мовою статей 
провідних європейських освітян: Лейфа Остмана, професора із досліджень курикулуму кафедри 
дослідження курикулуму університету м. Упсала, Швеція, та Стафана Сванберга, учителя, спеціаліста 
з екологічної освіти та проектної діяльності щодо розвитку школи у Швеції та закордоном (Швеція) 
«Співпраця загальнодержавного управління та місцевого врядування: використання NAGLO-моделі у 
Монголії» // Постметодика. – 2008. – № 3 (80). 

У 2008 році проведено 2 презентації журналу «Постметодика» серед педагогічної 
громадськості України та Полтавської області. 

27–29 лютого 2008 року на Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна 
освіта в Україні – 2008” (Палац дітей та юнацтва, м.Київ) презентовано журнал «Постметодика» №1 
(78), 2008 р. «Макаренко і сучасність». У презентації взяли участь голова Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти В.Полохало, президент Академії педагогічних наук України 
В.Г.Кремень, президент виставкової фірми „КАРШЕ” О.Карпов. 

29-31 жовтня 2008 року  під час п’ятої виставки-презентації „Освіта України. Інноваційні 
технології навчання” (Київський Палац дітей та юнацтва) презентовано журнал «Постметодика» №4 
(81), 2008 р. «Освітня мозаїка». У заході взяли участь  перший заступник міністра Гребельний О.П., 
президент Академії педагогічних наук України Кремень В.Г., директор виставки-презентації „Освіта 
України” Рудько С.В. 

На наступний 2009 рік «Постметодика» планує вирішити такі проблеми: 
– активніше залучення методистів ПОІППО до висвітлення інноваційного педагогічного 
досвіду; 
- збільшення кількості передплатників журналу  до 300 осіб/організацій  та збільшення тиражу до 

500 примірників. 
 

8.3. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (Білик Н.І.) 
Науково-практичний освітньо-популярний журнал „Імідж 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 2008 року видано 10 тематичних номерів, серед яких: №№1-2 – «Антон Макаренко – 
педагог сучасності»; №№3-4 – «Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»; №№5-6 – 
Науково-методичне забезпечення  освітньої галузі»; №№7-8 – «Проектування освітніх систем»; 
№№9-10 – «Реабілітаційна педагогіка». 

Актуальними темами статей 2008 року є навчально-методичне моделювання освітньої галузі, 
проектування освітніх систем; особистісно зорієнтоване навчання та виховання; інноваційна 
діяльність; застосування інтерактивних методів навчання тощо. 
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ІХ. НАЯВНІСТЬ ПІДПИСКИ НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
(КІЛЬКІСТЬ ВИДАНЬ), ВЛАСНІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ОІППО 
(Александрова Л.А.) 

Газети  
1. Все для вчителя  
2. Дзеркало тижня  
3. Літературна Україна  
4. Методичні діалоги  
5. Освіта  
6. Освіта України  
7. Педагогічна газета  
8. Позакласний час  

9. Сільська школа України  
10. Управління освітою  
11. Управління школою  
12. Урядовий кур`єр  
13. Шкільна бібліотека плюс  
14. Комплект газет видавництва «Шкільний 

світ»  

 
Журнали  

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

40. Народное образование  
41. Новочасна література  
42. Нива знань  
43. Науковий світ  
44. Обдарована дитина  
45. Образотворче мистецтво  
46. Освіта і управління  
47. Охорона праці  
48. Основи захисту Вітчизни  
49. Педагогічна думка  
50. Педагогіка і психологія  
51. Педагогические технологии  
52. Початкова школа  
53. Полтавський регіон  
54. Підручник для директора  
55. Післядипломна освіта  
56. Практика управління закладом освіти  
57. Практична психологія і соціальна робота  
58. Пані вчителька  
59. Русская словесность  
60. Русский язык, литература и культура в школе и 
вузе  
61. Рідна школа  
62. Розмаїтості  
63. Світогляд  
64. Світ виховання  
65. Трудова підготовка в закладах освіти  
66. Урок української  
67. Українська мова і література в школі  
68. Українська література в загальноосвітній школі  
69. Управління школою плюс  
70. Українська мова й література в гімназіях, школах, 
ліцеях та колегіумах  
71. Фізика і астрономія в школі  
72. Фізичне виховання в школі  
73. Філософська думка  
74. Chip ( з CD)  
75. Шлях освіти  
76. Шкільна бібліотека плюс  
77. Школа 
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Х. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОІППО (Бєлкін В.В.) 

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

Виконання бюджет у 2008році, станом на 01.12.2008 р. 
Зі змінами станом на 01.12.2008р. бюджет на 2008р. становить 7404291грн.: 
- видатки на канцтовари, госптовари, меблі обладнання та інвентар – 339960 грн.; 
-видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне 

обслуговування обладнання становлять 66980 грн.; 
- видатки на обласну програму видавничої діяльності становлять 199000 грн.; 
- видатки на обласну програму Болонський процес становлять 98000 грн.; 
- видатки на обласну програму підтримки роботи з обдарованою молоддю становлять 

169000 грн.; 
 - видатки на встановлення та закупку кондиціонерів та сигналізацію становлять 35000 

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

зокрема (автомобіль, комп’ютерна техніка література для біб. фонду та ін.) 304530 грн.; 
- на капітальні ремонти приміщень гуртожитку – 601000 грн.; 
- на капітальні ремонти приміщень інституту – 298000 грн. 
 
 

10.2. Звіт по капітальному та поточному ремонту за 2008 р. (Литвиненко О.О.) 
1. На проведення ремонтних робіт для покращення умов навчально-виховного процесу в 

навчальному корпусі використано коштів на загальну суму 255813,4 грн. Із них: 270833,80 
- на будівництво пандусу – 41270,00 грн.; 
- на ремонт фасаду, цоколю та відмостки – 71204,40 грн.; 
- на ремонт підвальних приміщень (влаштування теплої гардеробної, архіву та складу)– 

143339,50 грн.; 
- на капітальний ремонт учбового корпусу – 15020,40 грн. 
2. На проектно-кошторисну документацію для ремонту учбового корпусу – 19860 грн. 
3. На проведення капітального та поточного ремонту для покращення умов проживання 

слухачів у гуртожитку інституту використано коштів на загальну суму – 601000 грн. Зокрема, 
зроблено наступне: 

- проведено капітальний ремонт системи опалення (заміна труб металевих на екопластик, 
замінено конвектори на чавунні радіатори); 

- проведено заміну вікон дерев'яних на металопластикові; 
- виконано ремонтні роботи приміщень 5-го, 9-го поверхів 2 блоку, приміщень холів, 

підвального приміщення. 
4. На проведення ремонту тренінгового центру інститут використав коштів на суму 6990 

грн. 
Загальна сума капітального та поточного ремнту складає – 898994 грн. 
 

Перспектива по капітальному та поточному ремонту на 2009 рік. 
1) Навчальний корпус: 
а) Капітальний ремонт –270000 грн: ремонт приміщень навчального корпусу (заміна ел. 

проводки, розеток, вимикачів, встановлення додаткових ел. мереж до додаткових споживачів). 
б) Поточний ремонт – 34700 грн.: ремонт каналізаційних мереж, водогону, теплових 

мереж. 
 
Проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву 5-

го поверху – 150000 грн. 
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Гуртожиток: 
На виконання робіт по капітальному ремонту, поточному ремонту житлових приміщень 

та побутових кімнат планується використати – 590000 грн. 
Монтаж пожежної сигналізації – 20000 грн. 

 

10.3. Комп’ютеризація ПОІППО (Момот М.О.) 
На сьогодні інститут має 86 комп’ютерів,  в тому числі 2 комп’ютерних класи, в одному з 

них 11 комп’ютерів, у іншому – 13. 
Навчальний заклад має 44 лазерних та 5 струменевих принтерів, 11 багатофункціональних 

пристроїв, на їх обслуговування протягом року було витрачено близько 3 тис. грн. 
Комп’ютерна мережа інституту станом на 01.12.2008 налічує 79 комп’ютерів, поза 

мережею – 7. 
За період з 01.12.2007 р. кількість комп’ютерів в мережі зросла на 11 штук, а саме: 

адміністративна частина – 2; кафедра менеджменту освіти – 1; кафедра методики змісту освіти – 
1; центр практичної психології і соціальної роботи – 2; відділ гуманітарних дисциплін – 1; 
навчальний відділ – 1; відділ засобів навчання – 2; відділ зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти – 1. 

Локальна комп’ютерна мережа інституту підключена до глобальної мережі Інтернет, що 
забезпечує можливість користування електронною поштою, а також оперативний обмін 
інформацією з науковими закладами та владними структурами, пошук потрібної наукової 
інформації з тематики досліджень інституту. 

При подальшій експлуатації комп'ютерної мережі інституту необхідно враховувати різні 
фактори, зокрема кількість комп'ютерів на даний момент і передбачувану кількість комп'ютерів 
на кілька років уперед. Потрібно враховувати ті служби і сервіси, що, як передбачається, будуть 
працювати в мережі. При цьому необхідно закладати визначений запас продуктивності з 
урахуванням збільшення кількості як комп'ютерів у підрозділах, так і самих підрозділів, а також 
з урахуванням введення нових служб у мережі, особливо таких, котрі вимагають великих 
ресурсів.  

Правила користування комп’ютерною технікою та локальною мережею інституту 
регламентується наказом ПОІППО № 289 від 19.11.07 р.. 

Перспективи розвитку комп’ютерної мережі інституту: 
• прокладання мережі в 6 навчальних аудиторій, для чого потрібно близько 100 м кабелю та 

2 мережних комутатори; 
• обладнання безпровідною точкою доступу комп’ютерних класів та актового залу 

інституту. 
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ДОДАТКИ №1-8 

1. Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 2008 р. (Кіптілий І.О.) 
 

 
 

Стратегія розвитку Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.. М.В.Остроградського на 2008 
– 2012 роки. – Полтава : ПОІППО, – 2008. – 22 с. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 1 (78). – 64 с. 
 «Макаренко і сучасність» –  відповідно до особливостей сучасної школи 
з‘ясовує найважливіші аспекти  методики виховання Макаренка, 
закликаючи  педагогів  опанувати її. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 2 (79). – 64 с. 
 «Нові горизонти української освіти» – досліджує, як створюються  
нові горизонти освіти, яких змін вони вимагають у змісті освіти, як  
допомагає наблизитися до нових горизонтів освіти інноваційна модель 
«Школа майбутнього», пошук якої започатковано на  Полтавщині в 
рамках українсько-нідерландського проекту. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 3 (80). – 64 с. 
 «Уроки зарубіжної літератури і духовний розвиток учнів» – надихає 
вчителя зарубіжної літератури на відкриття нових горизонтів у його 
діяльності, пропонуючи  шляхи вивчення зразків світової літератури з 
використанням сучасних технологій.  Сценарії уроків  ілюструють, як  
для духовного розвитку особистості  скористатися арсеналом світової 
літератури. 
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Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 4 (81). – 64 с. 

 «Освітня мозаїка» інтегрує публікації про сучасні аспекти 
математичної, історичної, мовної освіти.  

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 5 (82). – 64 с. 

«До 350-річчя Гадяцького трактату» - вміщує матеріали обласної 
конференції педагогічних працівників області. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. –- № 6 (83). – 64 с. 

 «Довідник для батьків» інформує педагогів Полтавщини  про буклет 
«Довідник для батьків», виданий в Об‘єднаному шкільному окрузі Сан 
Жуан (Каліфорнія, США)  з метою  ініціювати створення подібних 
довідників у районах області. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 7 (84). – 392 с. 

«Антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук 
пріоритетів» 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. –  №1-2 (80-81). – 
96 с. 
Тема: «Антон Макаренко – педагог сучасності», присвячений 120-
річчю з дня народження А.С.Макаренка. 
Висвітлені матеріали про соціальну сутність виховання у педагогічній 
спадщині А.С. Макаренка, актуальність його ідеї «праці-турботи» для 
вирішення проблем соціалізації вихованців системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про 
самоврядування як спосіб організації життєдіяльності учнів, їх 
економічного та соціостатевого виховання у педагогічній спадщині 
А.С.Макаренка. 
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Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№3-4 (82-83). – 
148 с. 
Тема: «Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ» 
У журналі розглядаються важливі питання: моделювання управлінської 
компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу; 
економічні знання керівника; інноваційні структури в системі загальної 
середньої освіти; стилі і типи управління сучасними освітніми 
закладами; застосування результатів маркетингових досліджень в 
управлінській діяльності керівника навчального закладу; експертиза як 
основи управлінської діяльності керівника закладу освіти; адаптація 
сучасних методів бізнес-менеджменту для управління закладами освіти 
(на прикладі методу стратегічних карт); формування готовності 
керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності у школі; удосконалення 
структури аналізу та оцінки рівня професійного розвитку менеджерів 
загальноосвітніх навчальних закладів та.ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. –  №№5-6 (84-85). 
– 124 с. 
Тема: «Навчально-методичне забезпечення освітньої галузі» 
Зміст журналу складають матеріали, які стосуються проблем 
природничих дисциплін: навчально-методичного забезпечення біологічної 
компоненти освітньої галузі “Природознавство”; систеиі контролю 
навчальних досягнень учнів; формування образного мислення засобами 
художньої літератури та мистецтва на уроках природознавства в 
профільній школі; вивчення унікальних форм рельєфу та використанню 
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії та. ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№7-8 (86-87). – 
152 с. 
Тема: “Проектування освітніх систем” 
У номері висвітлені питання ментальних проектів, регіонології,  
моніторингу як інформаційно-регулятивного супроводу розвитку 
освітньої системи, проектування управлінської діяльності в сучасній 
школі, інноваційних підходів у підвищенні професійної компетентності 
сучасного вчителя, проектного бачення процесу формування 
конкурентоспроможної особистості: проектування особистісно 
зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних 
закладах, наукової школи як педагогічної системи. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№9-10 (88-89). 
– 110 с. 
Тема: «Реабілітаційна педагогіка»  
У номері представлений новий напрям у педагогіці – реабілітаційна 
педагогіка. Акцентовано увагу на актуалізації ідей реабілітаційної 
педагогіки в загальноосвітніх навчальних закладах; науково-теоретичних 
підходах до системи надання допомоги дітям із порушеннями 
психофізичного розвиткув шкільній освіті; формуванні здорового способу 
життя в системі соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими 
потребами; корекційно-реабілітаційній допомозі в соціально-
реабілітаційному центрі.  
Розглядаються проблеми опікування сирітами, безпритульними та 
бездоглядними дітьми; психологічних особливостей агресивної поведінки 
підлітків з різним типом сімейного виховання; психолого-педагогічні 
чинники підліткової агресивності.  
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Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменка] – Полтава : 
ПОІППО. – 2008. - № 14-15. – 156 с. (10 у.д.а.) 
Часопис «Освіта Полтавщини» № 14-15 (за редакцією Охріменка І.В.) 
присвячений ролі друкованої педагогічної продукції у розвитку освіти. 
Основна увага в часописі приділяється висвітленню інноваційних процесів 
у засобах масової інформації, їх ролі в удосконаленні професіоналізму 
педагога,  його компетентності.  
У матеріалах номеру розкривається роль журналу «Постметодика» в 
освітянському просторі Полтавщини, дається оцінка окремим 
публікаціям, рубрикам, їх значенню в професійній діяльності педагогів 
області.  

 

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк ] – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – № 16. – 116 с. (у друці). (5,99 у.д.а.) 
У номері часопису «Інновації в управлінні ЗНЗ» (за редакцією Королюк С.В.) 
зібрано та систематизовано матеріали, які апробуються, адаптуються, 
впроваджуються в систему управління загальноосвітніми навчальними 
закладами Полтавщини. Добірка матеріалів спрямована на формування 
нового світогляду педагогів, створення нових управлінських структур.  
Значна увага у часописі приділена питанням інноваційного управління 
навчальним закладом, готовності педагогічних колективів до 
упровадження інновацій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. 
Зміст номеру «Інновації в управлінні ЗНЗ» складається з розділів, які  
розкривають  шляхи реалізації інноваційної діяльності через участь 
загальноосвітніх навчальних закладів в експериментально-дослідній 
роботі, через створення експериментальних шкіл та шкіл-лабораторій. 

 

Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : 
[Модульний посібник для керівників ЗНЗ] / [Автори-укладачі: 
С.В.Королюк, Т.В. Водолазська]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с. 
(3,2 у.д.а.) 
У модульному посібнику зібрані та систематизовані матеріали курсової 
підготовки керівних кадрів регіону: структура навчальної програми, 
навчально-тематичний план, зміст навчальних модулів, короткий зміст 
тем курсів підвищення кваліфікації, питання до семінару та заліку, 
перелік випускних творчих робіт слухачів курсів. 
Авторами посібника обґрунтовано мету та завдання програми, 
розроблено та апробовано навчальні модулі з підвищення кваліфікації 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів. На допомогу слухачам 
розроблено вимоги до написання та оформлення випускних творчих 
робіт. 

 

Освітній менеджмент : [Модульний посібник для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації всіх категорій] /Автори-укладачі: 
С.В.Королюк, Т.В.Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 28 с.   
Модульний посібник містить програму курсової підготовки учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів, у якій окреслені напрямки 
менеджменту в діяльності вчителя, основні завдання програми. 
Орієнтовний план-модуль містить тематику лекцій та практичних 
занять для вчителів. 
У посібнику також подаються розроблені питання до семінару та 
заліку, перелік тем випускних творчих робіт слухачів, вимоги до їх 
написання. Список рекомендованої літератури має на меті допомогти 
слухачам зорієнтуватися в інформаційному просторі.  
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Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля : [підручник для 2 
класу загальноосвіт. навч. закл.]. — Полтава : Довкілля-К, 2008. — 
96 с.: іл. 
Підручник написаний відповідно до змісту програми курсу «Я і Україна. 
Довкілля» 2 кл. Він допомагає дитині навчитися ставити запитання, 
аналізувати цілісне довкілля, щоб виділити те, що дитину найбільш 
цікавить. Підручник представляє собою перший крок в науку. Підназва 
підручника — «Запитую довкілля».  
Підручник формує життєствердний образ світу в учнів, який включає 
національні традиції, реалізує природовідповідні методи навчання, 
діалоговий підхід у викладанні навчального матеріалу. 
Зміст підручника включає традиційні та особливі для системи освіти 
«Довкілля» методи та форми навчання. Зокрема, робота в групах, уроки 
серед природи.    

 

Ільченко О.Г. Експериментальні завдання для учнів 1-6 класів. 
[посібник для вчителів і учнів]. — Полтава, 2008. — 124 с. 
Посібник «Експериментальні завдання для учнів 1-6 класів» є 
завершальним із серії методичних посібників для вчителів, що 
викладають курс довкілля у початковій та основній школах.  
Зміст посібника містить експериментальні дослідження, їх хід 
виконання та результати.  
Посібник можна розглядати як путівник для проведення експериментів в 
домашніх умовах і в класі. У ньому міститься опис найпростіших 
дослідів, які можуть повторити школярі, використовуючи звичайні 
предмети і речі.  
Методичний посібник рекомендований для вчителів початкових і 5-6 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Я 
і Україна. Довкілля» та «Природознавство».  

 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. Методичний посібник для 
вчителів «Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 1 класі». — 
Полтава: Довкілля-К, 2008. — 48 с. 
Методичний посібник розроблений відповідно до програми та підручника 
«Я і Україна. Довкілля» для 1 класу.  
Методичний посібник має на меті допомогти вчителям, які викладають 
курс «Я і Україна. Довкілля» в 1 класі, у плануванні уроків, втіленні в 
практику системи освіти «Довкілля», ідей цього курсу — розвитку 
мислення учнів, їх вербального і невербального інтелекту з опорою на 
функціональні зв’язки в природі (закономірності природи) та уроки серед 
природи.  
Зміст методичного посібника включає загальні питання викладання 
курсу «Я і Україна. Довкілля» у 1 класі та розробки уроків до даного 
курсу. 

 

Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології / 
упор. Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, Л.І.Симоненко. – Полтава : –ПОІППО, 
2008. – 196 с. 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного 
супроводу, досвід упровадження, інноваційні технології профільного 
навчання. 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-
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гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, 
художньо-естетичному, спортивному. 
Видання адресоване керівникам шкіл, учителям, студентам педагогічних 
навчальних закладів різних видів акредитації. 

 

Діагностика (тестування) навчальних досягнень учнів 9 класів з 
математики : методичний посібник / І.Гарус, Л.Нідєлько, 
Л.Пилипенко, Ю.Петренко. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 40 с. 
Матеріали методичного посібника стануть у нагоді вчителям 
математики, фахівцям, які налаштовані впроваджувати нові технології, 
прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень школярів у 
навчанні. 
Запропонований теоретичний та практичний матеріал має вагому 
підставу для використання: інформаційних систем й технологій, 
сучасних методів прийняття й аналізу рішень, соціального замовлення 
щодо оцінювання загальнодержавних вимог навчання і якості знань, 
необхідності об'єктивної оцінки знань учнів, розвитку засобів 
самонавчання. 

 

Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
(Полтава, 18-20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, 
Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М.В. Остроградеького. – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 96 с. 
Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки 
зору стандартів ЄС». У збірнику розглянуті питання впровадження 
стандартів використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
Європі та проблеми становлення стандартів комп'ютерної грамотності 
в Україні. 
Матеріали конференції призначені для педагогічних працівників вищої та 
середньої ланки освіти, керівників навчальних закладів та всіх, хто 
зацікавлений у піднятті української освіти на європейський рівень. 
Матеріали подано в авторській редакції. 

 

Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в 
загальноосвітніх навчальних закладах області / [упор.: Чирка В.В., 
Горобець О.Г., Барбі М.В.]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 208 с. 
Матеріали збірки «Науково-методичні  та духовні аспекти і викладання 
етики в загальноосвітніх навчальних закладах області» призначені  
методистам  районних (міських) відділів освіти, які курують викладання 
предметів духовно-морального  спрямування, керівникам шкіл, 
педагогічним працівникам.                                            
Запропоновані матеріали допоможуть учителям опанувати 
нормативно-правову базу, зорієнтуватися у визначенні мети, завдань,  
виборі оптимальних форм і методів викладання етики у загальноосвітній 
школі.  
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Проектування виховної системи у загальноосвітніх навчальних закладах 
/ [упорядник Н.В.Настенко]. – Полтава : ПОІППО. – 2008. – 96 с. 
У даний збірник увійшли матеріали з досвіду роботи навчальних закладів 
Полтавщини, членів спеціальної дослідницької групи з теми «Нові 
аспекти в сучасній системі виховання учнівської молоді», обласної 
конференції «Реалізація обласної програми системи виховання учнівської 
молоді засобами впровадження психолого-педагогічного проектування». 
Матеріали будуть корисними для практичного використання у 
повсякденній роботі працівників відділів освіти, методичних кабінетів, 
заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, педагогів-
організаторів. 
Призначений для широкого педагогічного загалу області. 

 

Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів» // Збірка матеріалів для 
керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та 
дискусій / [упор. Г.А.Каліберда] — Полтава: ПОІППО, 2008. – 204 с. 
У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні 
основи і методика впровадження інтерактивної технології 
інтелектуальної гри «Дебати» на уроках та в позаурочній системі. До 
посібника ввійшли  напрацювання кращих вчителів-практиків, тренерів 
дебатних клубів та учасників обласної спеціально-дослідної групи.  
Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення 
педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути 
використані вчителями історії та права, методистами 
районних(міських) методичних кабінетів, керівниками районних(міських) 
методичних об’єднань вчителів різних категорій, тренерами шкільних 
дебатних клубів. 

 
 

Муліка К.М., Чемшит В.Г. Роль професійної орієнтації учнівської  
молоді  області  на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с. 
Матеріали обласного постійно діючого семінару-практикуму «Роль 
професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття 
актуальних на ринку праці. професій та спеціальностей» містять 
статті науковців та практиків з проблем вирішення шляхів, формування 
ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання, 
особлива увага відводиться психологічному супроводу профільної освіти. 
Крім того, висвітлено педагогічне проектування і діагностика в умовах 
профільного навчання. 

 

Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і 
практика : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (Полтава, 10-11 грудня 2008 р.) / За ред. В.Ф.Моргуна. – 
Полтава : Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, 2008. – 68 с 
Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід профілізації 
освіти: теорія і практика». У збірнику представлено тези, які 
відображають різні підходи до проблеми психолого-педагогічного 
супроводу профілізації освіти та практику профілювання у закладах 
освіти. 
Матеріали конференції адресовані працівникам психологічної служби 
системи освіти, педагогічним працівникам середньої та вищої школи. 
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Інноваційні технології на уроках трудового навчання. психолого- 
педагогічний супровід. Матеріали обласного науково-методичного  
семінару-практикуму  для методистів районних (міських методичних 
кабінетів та керівників районних (міських)методичних об'єднань 
вчителів трудового навчання та креслення. / [упор. В.Г.Чемшит] – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 84 c/ 
Матеріали науково-методичного семінару-практикуму з проблеми 
«Інноваційні технології на уроках трудового навчання. Психолого-
педагогічний супровід» розвивають особистісно компетентісні підходи 
до запровадження інноваційних педагогічних технологій у трудовому 
навчанні (проектні, модульні, інтерактивні, інформаційно-
комунікаційні); формування творчого, технічного мислення особистості, 
спрямованість на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати 
свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. 
Обґрунтовано необхідність формування готовності педагога до 
здійснення інноваційної педагогічної діяльності та виконати будь-яке 
замовлення споживача — від високоефективного навчання, елітного 
виховання до елементарного педагогічного догляду. 

 

Використання інтерактивних форм і методів у спільній діяльності 
шкільних бібліотекарів та вчителів біології по формуванню 
здорового способу життя школярів / [упорядник Р.О.Гелеверя, О.М 
Довгаль., В.Д.Волошко]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 64 с. 
У збірнику подані матеріали з досвіду роботи методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, бібліотечних працівників навчальних 
закладів та центральної районної бібліотеки з проблеми «Використання 
інтерактивних форм і методів у спільній діяльності шкільних 
бібліотекарів та вчителів біології по формуванню здорового способу 
життя школярів». Матеріали допоможуть у використанні 
інтерактивних методів і форм бібліотечної роботи. 
Рекомендовано працівникам відділів освіти районних (міських) 
методичних кабінетів, шкільним бібліотекарям, педагогічним 
працівникам. 

 

Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках 
трудового навчання. Частина ІІ./ [упор. В.Г.Чемшит]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 84 с. 
У процесі виконання проектів пропонується застосування різних видів 
технологій, що створює сприятливі умови для здійснення практичної 
діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів, врахування їхніх 
нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, 
регіональних традицій, народно-художніх промислів; створює умови для 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та 
розвитку особистості. 
Цей посібник буде корисним для практичного використання вчителями 
трудового навчання в процесі переорієнтації на проектно-технологічну 
систему навчання. 
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Сім'я – територія без насильства. Третій обласний форум 
батьківської громадськості / [упор. Н.В.Настенко]. – Полтава : 
ПОІППО. – 2008. – 70с. 
Збірник адресований спеціалістам (методистам), співробітникам 
психологічної служби відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, педагогічним працівникам навчальних закладів, 
батькам. У ньому вміщені теоретичні та практичні аспекти 
попередження жорстокості та насильства в сім'ї, нормативно-правові 
документи щодо захисту дітей. 
Надасть практичну допомогу до протидії жорстокому поводженню з 
боку дорослих до дітей. Використаний досвід роботи навчальних закладів 
м. Кременчука 

 

Неформали: погляд на проблему./ [упор. Л.Л.Халецька]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 48 с. 
Збірка містить наукові статті, матеріали анкетувань, Інтернет-
матеріали, думки науковців, освітян, психологів, молоді щодо 
неформальних молодіжних об’єднань. Може бути корисною для 
директорів, вчителів, педагогів-організаторів, учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, професійно-технічних училищ, батьків, широкого 
загалу. 

 

Російська мова. Збірник текстів для 7, 8, 9 класів / [упор. 
Р.О.Гелеверя, Т.І.Савинська, С.Є.Шкляренко, В.І.Погрібняк, 
К.М.Бугай, В.Д.Кошова, О.А.Глушко] – Полтава : ПОІППО, 2008. – 
88 с. 
У збірнику представлені тексти краєзнавчого аспекту, які сприяють 
формуванню соціокультурної компетенції учня. Книга призначена для 
вчителів-словесників. 
Тексти підібрані вчителями Лохвицького та Решетилівського районів і 
рекомендовані словесникам. 

 

Випускні вечори – 2008 у школі. На допомогу вчителю. / [упор. 
Н.В.Настенко]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 76 с. 
Даний збірник складають нормативно-правові документи з питань 
управління освітою та опис досвіду роботи педагогічних колективів 
щодо проведення випускних вечорів на Полтавщині. Вміщені матеріали 
будуть корисними освітянам, батьківській громадськості та 
учнівському самоврядуванню при підготовці та проведенні свята 
випускного вечора у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Призначений для широкого педагогічного, батьківського, учнівського 
загалу області. 

 

Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання: науково-
методичний посібник / [упор. Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, 
Л.І.Симоненко, Н.В.Корягіна] – Полтава : ПОІППО, 2008. – 176 с. 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали оцінювання навчальних 
досягнень учнів, досвід у провадження науково-методичного супроводу, 
інноваційних технологій та інтерактивних методів профільного 
навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та 
методологічні засади профільної освіти, якими є: принципи особистісно 
та компетентнісно орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та 
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індивідуалізація освітнього процесу. Висвітлюються стан і перспективи 
профільного навчання в області по основних напрямках: суспільно-
гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, 
художньо-естетичному, спортивному. 
Подано матеріали передового педагогічного досвіду оцінювання та 
організації профільного навчання, що використовуються в школах 
області в процесі поглибленого вивчення окремих дисциплін. 
Видання адресоване керівникам шкіл, учителям, студентам педагогічних 
навчальних закладів різних видів акредитації. 

 

Клепко С.Ф. Модернізаційні процеси  в сучасній освіті / С.Клепко. –– 
Київ : Шкільний світ, 2008. –– 120 с. –– (Бібліотека "Шкільного 
світу"). 
Книга розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної 
філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення основних проблем 
сучасної освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, 
визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в 
європейському контексті. 
Книга буде корисною для широкого кола читачів у галузі освіти, молодим 
спеціалістам, керівникам освітньої галузі усіх рівнів, адже педагог має 
мислити глобально. Ця книжка вчить глобальному мисленню. 

 

Клепко С.Ф. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми 
та варіанти змін / С.Ф.Клепко, Г.В.Касьянов, Т.Б.Харламова –– Київ 
: Шкільний світ, 2008. –– 87 с. –– (Бібліотека "Шкільного світу"). 
Даний аналітичний звіт є констатацією стану справ у системі 
навчального книговидання України та спробою його системного аналізу. 
Цей звіт – запрошення до дискусії. Усі зацікавлені сторони можуть 
надсилати свої зауваження та побажання на форум сайту проекту 
«Громадські платформи освітніх реформ» upper.org.ua. 

 

Гетало В.П. Бізнес–планування : навчальний посібник / В.П.Гетало, 
Г.О.Гончаров, А.В.Колісник –– Київ : «Видавничий дім 
«Професіонал», 2008. –– 240 с. 
Навчальний посібник з бізнес-планування підготовлено відповідно до 
програми Міністерства освіти і науки України. У ньому розкрито зміст, 
сутність, механізм та мету бізнес–планування для підприємницьких 
структур, інших господарських суб’єктів, наведено реальні приклади 
формування програм розвитку бізнес–об’єктів. 
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, 
власників та менеджерів підприємств малого бізнесу. 

 

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): 
Науково-методичний посібник / [aвтори-упорядники: Л.Ф. Пашко, 
О.П. Коваленко, Н.В. Корягіна]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 250 с. 
Науково-методичний посібник висвітлює актуальні проблеми методики 
та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення української 
мови з погляду історії та сучасності, історичні аспекти створення 
правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної літератури на 
основі компаративного аналізу, застосування інноваційних педагогічних 
технологій в аспекті цілісності знань учнів, системного підходу до 
вивчення геометрії, екологічного виховання, науково-дослідної роботи, 
методичних аспектів зовнішнього оцінювання як фактору підвищення 
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якості освіти, комплексної оцінки дидактичного процесу. 
Матеріали посібника адресовано слухачам курсів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, студентам вищих педагогічних 
навчальних закладів, учителям та методичним працівникам. 

 

Хімія. 8 клас (навчальний посібник) / [За ред.  О.О. Буйдіної / 
О.О.Буйдіна, Л.О.Севастьян, Н.В.Тупиця, О.О.Комашко]. – Полтава : 
ПОШПО, 2008. – 120 с. 
Основною метою даного посібника є допомога вчителю в організації і 
проведенні самостійної навчальної діяльності учнів на уроках та в 
позаурочний час, а школярам – у формуванні їх самостійності у навчанні, 
виділенні головного в кожній темі, конкретизації й узагальненні знань, 
глибокому та свідомому засвоєнні змісту предмету.  
Даний посібник придатний для самостійного користування школярами. 
Складається з двох частин. 

 

Навчальний посібник «Українська література, 5 клас» для учня та 
методичний посібник для вчителя з додатком у вигляді електронного 
носія, які укладені у повній відповідності до чинної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Учнівський посібник містить додатковий матеріал з української 
літератури: розповіді про письменників, тестові завдання, кросворди, 
цікаві завдання для учнів. 
У методичному посібнику для вчителя з електронним носієм розміщені 
електронні презентації з коментарями про життєвий і творчий шлях 
українських письменників. Електронні презентації створені в програмі 
розробки презентацій Power Point.  
Навчальний комплект розрахований для вчителів, учнів та студентів 
філологічного факультету педагогічних навчальних закладів. 

 Баздирєва Н.М. Свято кожного дня : збірник виховних заходів. – 
Випуск 4. – Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008. – 112 с. 

 Лисенко Т.І. Поглиблене вивчення програмування в школі : 
Навчально-методичний посібник. – Випуск 4. – Кременчук : 
Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2008.  – 
234 с. 
У посібнику розглянуто основи алгоритмізації і програмування, складові 
змісту поглибленого шкільного курсу програмування, основні методи 
побудови алгоритмів. Вміст ілюструється розв'язками задач, у тому 
числі й підвищеної складності, а також прикладами програм на мовах 
С++ та Раsсаl. 
Посібник призначений для вчителів інформатики, керівників і слухачів 
факультативів і гуртків з програмування, а також усіх бажаючих 
самостійно поглибити свої знання з даної тематики. 

 Парнюк З.В., Баранець Т.О., Антоненко-Миргородська  А.М. Про 
здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати. Програмоване 
навчання гімнастичним вправам за шкільною навчальною 
програмою : Методична розробка. – Випуск 4. – Кременчук : 
Методкабінет. – 2008. –  114 с. 
У XXI столітті для довгого і щасливого життя нам і нашим дітям перш 
за все необхідно бути здоровими. Добре здоров'я в усі часи було 
найбільшою цінністю, але тільки в останні часи встановлено, наскільки 
тісно воно пов'язано із здоровим способом життя. 
Завдання цього збірника — сприяти вихованню соціально і психологічно 
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здорових людей і тим самим впливати на свідомий вибір здорового 
способу життя. Матеріали збірника допоможуть у проведенні 
позакласних заходів на валеологічні теми класним керівникам, вчителям 
біології, валеології, безпеки життєдіяльності, вихователям, заступникам 
директорів з виховної роботи. 

 Пєчка Л.Є. Крок до здоров’я : методична розробка з методики 
фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Випуск 4. –
Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008.  – 110 с.  
Дана методична розробка містить методичні рекомендації до 
організації різних форм роботи з фізичного виховання дітей 
дошкільного віку. 
Рекомендований необхідний теоретичний матеріал до добору, 
планування та використання рухливих ігор в дошкільному закладі; 
ранкової гімнастики, фізкультурних занять різних типів, змісту, 
особливості їх методики; запобігання травматизму і забезпечення 
страхування під час виконання вправ. В додатку є зразки конспектів 
ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультурних занять 
як традиційної так і нетрадиційної форми ( і для різновікової групи ). Є 
матеріал для індивідуальної роботи для різних груп дітей (за станом 
здоров'я). Картки для лікувально-педагогічного контролю за 
фізкультурним заняттям. 
Практичний матеріал широко використовується в дошкільних закладах 
№ 25, № 34 міста Кременчука і дає позитивний оздоровчий ефект. 
Методична розробка буде корисною студентам педучилища, 
вихователям дошкільних закладів, який допоможе правильно спланувати, 
організувати і провести різноманітну рухову діяльність дошкільників. 

 Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі : 
Навчально – методичний посібник з інформатики. – Випуск 4. – 
Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008. – 121 с.  
У посібнику розглянуто методичні основи використання інформаційних 
технологій у початковій школі. Розглядається зміст початкового курсу 
інформатики та педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення 
предметів початкової школи. 
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та «Регіональна економіка» у структурі підготовки фахівців 
економічного спрямування / В.І. Перебий ніс, Н.М. Карченко // 
Модернізація освітньої діяльності : проблеми і завдання вищих 
навчальних закладів на шляху входження України в європейський 
освітній простір : матеріали Міжнародної науково-методичної 
конференції. –– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. –– С.106––107. 

0,2 
 

 Зелюк В.В. Післядипломна педагогічна освіти: нові виклики / В.В. 
Зелюк // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні : стан, 
проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 26––27 березня 2008 року. –– Дніпропетровськ: 
«Інновація», 2008. –– С. 48––50. 

0,2 

 ВСЬОГО 34 праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК – 40,09     
Кафедра педагогічної майстерності 

Монографія, 
посібники 

1/16,3 

Козацькі традиції Полтавщини : імена –– пам’ятники 
–– події –– легенди: навч.-метод. посіб. / [авт.-
упоряд.: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. –– Полтава : 
АСМІ. –– 2008. –– 250 с. 

16,3 

Фахові з переліку 
ВАК видання 

12/5,1 

Матвієнко П. І. Педагогічна майстерність як 
особлива освітня  система / П. І. Матвієнко // Імідж 
сучасного педагога. –– 2008. –– № 7––8 (86––87). –– 
С.48––49. 

0,2 

 Калюжна Ю. І. Використання інтерактивних методів 
навчання у процесі викладання психології / Ю. І. 
Калюжна // Імідж сучасного педагога. –– 2008. –– № 
7––8, –– С.79––80. 

0.1 

 Цина В. І. Проектування  інклюзивної освіти в 
України / В. І. Цина // Імідж сучасного педагога. –– 
2008. –– № 7––8. –– С. 132––143. 

0.7 

 Моргун В. Ф. Трудова педагогіка добра від 
А. Макаренка до О.Захаренка та І. Зязюна / В. Ф. 
Моргун // Витоки педагогічної майстерності : 
pб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного 
університету В. Г. Короленка. –– Вип. 5. –– Полтава, 
2008. –– С. 38––48. 

0,7 

 Моргун В. Ф. Часові трансспективи життя 
особистості і трудова педагогіка А. С. Макаренка / В. 
Ф. Моргун // Наука і освіта. –– 2008. – № 3. –– 
С.229––234. 

0,5 

 Моргун В. Ф. Полтавщина як акмеологічна вершина 
життєвого і професійного шляху академіка Зязюна / 
В. Ф. Моргун, М. П. Лебедик, Ф. Т. Моргун // 
Постметодика. –– 2008. –– № 1. –– С.4. 

0,003 
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 Моргун В. Ф. Макаренкіана Постметодики : 1993–
2008 рр. / В. Ф. Моргун // Постметодика. –– 2008. –– 
№ 1. –– С.46––48. 

0,5 

 Моргун В. Ф. Трудова педагогіка добра від 
А. Макаренка до О. Захаренка та І. Зязюна / В. Ф. 
Моргун // Витоки педагогічної майстерності : зб. 
наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту 
ім. В. Г. Короленка. –– Вип. 5. –– Полтава, 2008. –– 
С.38––48. 

0,7 

 Стрельніков В. Ю. Розвиток теорії і практики 
педагогічного проектування / В. Ю. Стрельніков // 
Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових 
праць Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка. –– Випуск 5. –– 
Серія «Педагогічні науки» –– Полтава : Видавництво 
«АСМІ», 2008. –– С.48––55. 

0.7 

 Стрельніков В. Ю. Концепція проектування 
дидактичної системи / В. Ю. Стрельніков // Імідж 
сучасного педагога. –– 2008. –– №7––8. –– С.11––15. 

0.5 

 Педагогічна система Антона Макаренка: від 
вихованого вчителя до вихованого учня / Н. І. Білик 
// Імідж сучасного педагога. –– 2008. –– №№1––2 
(80––81). –– С.41––44. 

0.2 

 Білик Н. І. Католикова як технологія організації 
навчально-дослідного господарства / Н. І. Білик, О. 
О. Агрошкола // Трудова підготовка. –– 2008. –– № 6. 
–– С.47––52. 

0.3 

Тексти в книгах 
9/9,53 

Моргун В. Ф. А. Макаренко – О. Захаренко – І. 
Зязюн: естафета трудової педагогіки добра ХХ-ХХІ 
століть / В. Ф. Моргун // Філософія педагогічної 
майстерності : зб. наук. праць / За ред. Н. Г. Ничкало. 
–– Київ –– Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. –– 
С.265––274. 

0,7 

 Цина В. І. Ідеї державотворення у творчій спадщині 
Г. Ващенка та І. Огієнка / В. І. Цина / Духовно-
моральна парадигма творчості Г. Ващенка : 
Матеріали педагогічного конгресу «Духовно-
моральна парадигма творчості Г. Ващенка, 22––23 
квітня 2008 р., м. Полтава : зб. статей. –– Ч. 1. –– 
Полтава, 2008. –– С.59. 

0.1 

 Калюжна Ю. І. Психологія праці : навчальна 
програма курсу / Ю. І. Калюжна –– Полтава : ПДПУ, 
2008. –– 24 с. 

1,3 

 Калюжна Ю. І. Психологія управління : навчальна 
програма курсу / Ю. І. Калюжна –– Полтава : ПДПУ, 
2008. –– 14 с. 

1,2 

 Калюжна Ю. І. Інженерна психологія : навчальна 
програма курсу / Ю.І. Калюжна –– Полтава : ПДПУ, 
2008. –– 28 с. 

1,2 

 Калюжна Ю. І. Завдання до практичних занять, 
самостійної та індивідуальної роботи з курсу 
«Психологія праці». Методичні рекомендації. –– 

1,3 
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Полтава : ПДПУ, 2008. –– 64 с. 
 Калюжна Ю. І. Завдання до практичних занять, 

самостійної та індивідуальної роботи з курсу 
«Психологія управління». Методичні рекомендації / 
Ю.І. Калюжна –– Полтава : ПДПУ, 2008. –– 36 с. 

1.4 

 Калюжна Ю. І. Завдання до практичних занять, 
самостійної та індивідуальної роботи з курсу 
«Інженерна психологія» / Ю.І. Калюжна –– Полтава : 
ПДПУ, 2008. –– 58 с. 

1,4 

 Новак О. О. «Особливі люди» Запорозької Січі: 
характерники / П. І. Матвієнко, Н. І. Білик // Козацькі 
традиції Полтавщини: імена –– пам’ятники –– події –
– легенди : навчально-методичний посібник. –– 
Полтава : АСМІ, 2008. –– 250 с. 

0,93 

Газетні і журнальні 
публікації 

1/0,5 

Стрельніков В. Ю. До проблеми складання тезаурусу 
інноваційних технологій навчання / В. Ю. 
Стрельніков // Вісник Київського національного 
університету технологій та дизайну. –– 2008. –– Том 
1. –– С.20––23. 

0.5 

Матеріали 
конференцій 

7/2,9 

Билык Н. И., Свиченская Я. В. А. С. Макаренко про 
организационно-управленческую основу воспитания 
коллектива / Н. И. Билык, Я. В. Свиченская // 
Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети 
сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. сем. (м. 
Полтава, 12––14 березня 2008 р.). –– Полтава : 
Астрая, 2008. –– С. 317––318. 

0.7 

 Білик Н. І. Навчання у співробітництві як стратегія 
особистісно орієнтованого підходу / Н. І. Білик, 
Самойленко С. С. // Методика викладання 
природничих дисциплін у вищій школі : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. із залученням 
студентського природоохоронного руху «Методика 
викладання природничих дисциплін у вищій школі». 
ХV Каришинські читання // [заг. ред. проф. М. В. 
Гринькової] –– Полтава : Астрая, 2008. –– 537 с. –– 
С. 365––367. 

0.9 

 Моргун В. Ф. Проблеми синтезу вимірів часу в 
структурі особистості в умовах  соборної України : 
зб. матеріалів наук. праць (Київ, 14 лютого, 2008 р.) / 
Моргун В. Ф. –– К. : ІПООД, 2008. –– С. 42––99. 

0,7 

 Калюжна Ю.І. Психологічні основи здійснення 
профорієнтаційної роботи з шкільною молоддю / 
Ю.І. Калюжна // Психолого-педагогічний супровід 
профілізації освіти : теорія і практика : матеріали 
наук.-практ. конф. –– Полтава, 2008. –– С. 48––52. 

0,3  

 Цина В. І. Підготовка майбутнього вчителя в процесі 
навчання / В. І. Цина // Методика викладання 
природничих дисциплін у вищій школі : матеріали 
Міжнародної наук.-практ. конф. із залученням 
студентського природоохоронного руху «Методика 
викладання природничих дисциплін у вищій школі» 
ХV. Каришинські читання. [заг. ред. проф. М.В. 

0,1 
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Гринькової] –– Полтава Астрая, 2008. –– С. 501. 
 Цина В. І. Студентське самоврядування – передова 

форма молодіжного руху / В. І. Цина // Дидактика. 
Часопис. Спецвипуск «Студентське та учнівське 
самоврядування : досвід, проблеми та перспективи 
розвитку» : матеріали Всеукр. наук. сем. (28––29 
жовтня, 2008 р.). –– Полтава : кафедра педагогіки  
ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. –– № 6. –– 152 с.  

0.1 

 Цина В. І. Колективне виробництво в педагогічному 
процесі // матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 
«Спадщина А.С.Макаренка і педагогічні пріоритети 
сучасності» (м. Полтава, 12-14 березня 2008 р.) / [заг. 
ред. проф. М. В. Гринькової]. –– Полтава : Астрая, 
2008. –– С. 394. 

0.1 

 ВСЬОГО 30 праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК – 
34,33 

 

Кафедра методики змісту освіти 
Профільне навчання : досвід 
упровадження, інноваційні 
технології / [упоряд.: Л. Ф. Пашко, 
О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко]. 
– Полтава : ПОІППО, 2008. – 196 
с. 

8,25 

Науково-методичні основи змісту 
сучасної освіти : Науково-
методичний посібник / [упоряд: Л. 
Ф. Пашко, О. П. Коваленко, 
Н. В. Корягіна]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 250 с. 

10,1 
 

Російська мова. Збірник текстів 
для 7-9 класів. Гоголь і 
Полтавщина / [упоряд. Р. О. 
Гелеверя та інші]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 81 с. 

3,7 
 

Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і 
Україна. Довкілля : підручник для 
2 класу / К. Ж. Гуз, В.Р. Ільченко –
– Полтава : Довкілля –– К, 2008. –
– 186. 

7,74 

Ільченко В.Р., Яценко Л.Г., 
Рибалко Л.М. Біологія : підруч. для 
8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. 
Р. Ільченко, Л. Г. Яценко, Л. М. 
Рибалко — Полтава : Довкілля –– 
К, 2008. — 492 с.(рукопис). 

20,5 

Монографії, посібники, збірники 
 

Ільченко В.Р., Коваленко В.С., 
Ляшенко А.Х. Хімія : підруч. для 8 
кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Р. 
Єльченко, С. Г. Куликовський, О. 
Г. Ільченко — Полтава : Довкілля –
– К, 2008. — 492 с. (рукопис). 

20,5 
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Фізика : підруч. для 8 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. — 
Полтава: Довкілля –– К, 2008. — 
492 с. (рукопис). 

20,5 

Ільченко О.Г. Експериментальні 
завдання для учнів 1 – 6 класів : 
посібник для вчителів і учнів / О. 
Г. Ільченко –– Полтава, 2008. –– 
138 с. 

5,73 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко 
О.Г. Методика викладання курсу 
“Я і Україна. Довкілля” в 1 класі / 
В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. 
Ільченко – Полтава : “Довкілля-К”. 
–– 2008. –– 116 с. 

4,8 

Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні 
основи формування цілісності 
знань про природу учнів 
загальноосвітньої школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня докт. пед. наук : спец. 
13.00.09 “Теорія навчання” / К. Ж. 
Гуз –– Київ, 2008. — 44 с. 

1,8 

Публіцистична спадщина Олеся 
Гончара (мовні, навколомовні й 
деякі інші проблеми). –– Полтава : 
АСМІ, 2008. –– 396 с.  

32,17  

Історія комсомолу Полтавщини / 
[упоряд. О. А. Білоусько, В. М. 
Денисенко, О. П. Єрмак]. – 
Полтава : АСМІ, 2008. – 488 с. 

61,0 

Науково-методичні аспекти 
викладання етики в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області / [упор. В. В. 
Чирка, О.Г. Горобець, М. В. 
Барбі.] –– Полтава : ПОІППО, 
2008. –– 208 с. 

3,5 

Пашко Л. Ф. Недосліджені 
аспекти педагогіки 
А.С. Макаренка / Л. Ф. Пашко // 
Постметодика –– 2008. –– № 4 (81) 
–– С. 31––33. 

0,2 

Ільченко В. Р. Проект моделі 
школи майбутнього “Людина і 
довкілля” / В. Р.Ільченко, К. Ж. 
Гуз, В. В. Зелюк та ін. // Імідж 
сучасного педагога. –– 2008. –– № 
7––8 (86 –– 87). 

1,5 

Фахові з переліку ВАК видання  

Ільченко В. Р. Система навчально- 1,0 
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методичного забезпечення 
освітньої галузі / В. Р. Ільченко // 
Імідж сучасного педагога. –– 2008. 
–– № 5––6 (84––85). 
Ільченко О.Г. Засоби навчання в 
курсі природознавства профільної 
школи / О. Г. Ільченко // Імідж 
сучасного педагога. –– 2008. –– № 
5––6 (84––85). 

0,7 

Гелеверя Р. О., Шакотько Л.Т. 
Шкільна бібліотека в 
соціокультурному контексті / Р. О. 
Гелеверя, Л. Т. Шакотько // Імідж 
сучасного педагога. –– 2008. –– № 
7––8 (86––87). –– С. 142––146. 

0,23 

Степаненко М. І. Історія 
української мови в 
публіцистичній спадщині Олеся 
Гончара / М. І. Степаненко // 
Українська мова й література в 
середніх школах, гімназіях, ліцеях 
та колегіумах. –– К., 2008. –– №1. 
–– С. 121––124. 

0,7 

Степаненко М. І. “Народився, щоб 
осяяти Україну” (Шевченкіана 
Олеся Гончара) / М. І. Степаненко 
// Українська мова й література в 
середніх школах, гімназіях, ліцеях 
та колегіумах. –– К., 2008. –– № 2. 
–– С. 4––20.  

1,3 

Степаненко М. І. Мовні проблеми 
в публіцистичному дискурсі 
Олеся Гончара / М. І. Степаненко 
// Слово. Думка. Людина : збірник 
наукових праць із актуальних 
проблем лінгвістики (до 80-річчя 
від дня народження доктора 
філологічних наук, професора 
Л.А. Лисиченко). –– Харків : 
Харківський нац. ун-т імені 
Г.С. Сковороди. – С. 117-127.  

0,9 

Степаненко М. І. Мовні проблеми 
в публіцистичному дискурсі 
Олеся Гончара / М. І. Степаненко 
// Вивчаємо українську мову та 
літературу : науково-методичний 
журнал. –– 2008. –– № 7 (155). –– 
С. 5––10. 

0,9 

Степаненко М. І. “Життя прожити 
–– яке це велике і многотрудне 
мистецтво” : Олесь Гончар про 
самого себе, свій родовід, свою 

0,9 
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сім’ю / М. І. Степаненко // 
Українська мова й література в 
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Полтавщини / Упор. 
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проблему / Упор. 
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 Халецька Л.Л. Профільне 
навчання художньо-
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навчання: досвід 
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ПОІППО, 2008. – С. 93-96 
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керівників дебатних клубів 
та вчителів, які навчають 
дебатів та дискусій / Упор. 
Г.А. Каліберда – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 204 с. 
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 Програми з позашкільної 
освіти науково-технічного 
напрямку (виробничо-
технічний профіль) / Упор. 
Г.А. Каліберда – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 204 с. 
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 Використання 
інтерактивних форм і 
методів у суспільній 
діяльності шкільних 
бібліотекаріва та вчителів 
біології по формуванню 
здорового способу життя 
школярів: Метод. збірник / 
Упор. Р.О. Гелеверя, 
О.М. Довгаль, 
В.Д. Волошко. – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 64 с. 
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 Русский язык. Сборник 
текстов для 7-9 классов. 
Гоголь и Полтавщина: 
Сборник текстов / Упор. 
Р.О. Гелеверя, 
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 Гелеверя Р.О. Макаренко 
про індивідуальний підхід 
у вихованні особистості / 
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педагогічні пріоритети 
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 Гелеверя Р.О. 
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технології: Навчальний 
посібник. –– Полтава: 
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 Гелеверя Р.О. Сучасні 
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освіти. – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – С. 110-
124. 
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 Гелеверя Р.О. Організація 
діяльності та шляхи 
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бібліотеки в сучасній школі 
/ Р.О. Гелеверя // Науково-
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сучасної освіти. – 
Полтава: ПОІППО, 2008. – 
С. 119-135. 
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 Чемшит В.Г. Спадщина 
А.С.Макаренка і освітня 
галузь «Технологія» / 
Валентина Чемшит // 
Постметодика. – 2008. – № 
1(78 ). – С. 22–28. 

0,33 

 Чемшит В.Г.Проектування 
в освітній галузі 
«Технологія» / 
В.Г. Чемшит, Л.М. Іщенко 
// Імідж сучасного педагога, 
2008. – №7-8(86-87). – С. 
122-124. 
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 Чемшит В.Г. Роль 
спеціальної дослідницької 
групи «Проектування як 
метод пізнання в освітній 
галузі «Технологія» у 
розвитку ідей 
А.С.Макаренка про трудове 
виховання» // Спадщина 
А.С.Макаренка і 
педагогічні пріоритети 
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сучасності: Міжнарод. 
наук.-практ. конф., 12-14 
березня 2008 р. / За заг. ред. 
проф. М.В.Гриньової. – 
Полтава: Астрая, 2008. – 
С.253-255. 

 Організація проектно-
технологічної діяльності 
учнів на уроках трудового 
навчання: Частина ІІІ. 
Методично-практичний 
посібник / Упор. В.Г. 
Чемшит – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 84 с. 
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 Інноваційні технології на 
уроках трудового навчання. 
Психолого-педагогічний 
супровід: Матеріали 
обласного науково-
методичного семінару-
практикуму / Упорядник 
Чемшит В.Г. – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 44 с. 
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 Чемшит В.Г. Проектувння 
як метод пізнання в 
освітній галузі 
«Технологія» (з досвіду 
роботи спеціальної 
дослідницької групи) / 
Трудова підготовка в 
закладах освіти – 2008. – 
№ 5(57).  

 

 Роль професійної орієнтації 
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ринку праці професій та 
спеціальностей. Матеріали 
обласного постійно 
діючого семінару-
практикуму / Упор. 
В.Г. Чемшит, К.М. Муліка 
– Полтава: ПОІППО, 2008. 
– 56 с. 
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 Чемшит В.Г. 
Впровадження 
інноваційних технологій у 
трудовому навчанні як 
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технологічних 
компетентностей та 
професійного 
самовизначення учнів / 
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науково-практичної 
конференції «Психолого-
педагогічний супровід 
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ПОІППО, 2008.  

 Чемшит В.Г. Технологічний 
напрям профілізації // 
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процесі профільного 
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Полтава: ПОІППО, 2008.  
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Упор. В.Г. Чемшит – 
Полтава: ПОІППО, 2008. – 
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області) / Упор. В.Г. 
Чемшит–– Полтава: 
ПОІППО, 2008.  

 

 Практично-інформаційний 
посібник «Технологічний 
напрямок профілізації в 
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/ Упор. В.Г. Чемшит––– 
Полтава: ПОІППО, 2008.  
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Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
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 Сімон О.П. Організація 
роботи методичного 
кабінету в ДНЗ в сучасних 
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умовах / Дитячий садок (у 
друці) 

 Криливець М.П. Модель 
сучасного уроку  у 
початковій школі // 
Моделювання в теорії та 
практиці управління 
навчально-виховним 
процесом. Освіта 
Полтавщини: Часопис / 
[ред. С.В. Королюк] – 
Полтава: ПОІППО, 2008. – 
№17.  
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 Пасяда М.І. Дослідницький 
метод навчання дітей в 
дошкільному закладі // 
Моделювання в теорії та 
практиці управління 
навчально-виховним 
процесом. Освіта 
Полтавщини: Часопис / 
[ред. С.В. Королюк] – 
Полтава: ПОІППО, 2008. – 
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 Тимошенко Н.П. Діти з 
особливими потребами в 
українському суспільстві: 
кроки до реалізації та 
інтеграції. // Постметодика, 
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 ВСЬОГО - 5 праць, 
ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК 
– 1,3 
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Л.О Севастьян., 
Н.В. Тупиця, 
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ПОІППО, 2008. – 120 с. 
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 Олімпіада з хімії у 
Полтавській області 
(2007-2008 навчальний рік): 
Завдання і розв’язки / 
Автори-упорядники Н.І. 
Шиян, О.О. Буйдіна, Т.О. 
Кравченко – Полтава: 
ПОІППО, 2008. – 48 с. 
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 Методичний посібник 
”Діагностика (тестування) 
навчальних досягнень 
учнів 9 класів з 
математики”. / І.Гарус, 
Ю.Петренко, 
Л.М. Нідєлько, 
Л.О. Пилипенко. – 
Полтава: ПОІППО, 2008. – 
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 Козак І.О. На допомогу 
учневі у підготовці до 
біологічних змагань: 
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[Текст ] – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 88 с. 
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Буйдіна О.О. Формування 
навичок самоосвітньої 
діяльності школярів 
засобами умовно-
графічного зображення // 
Наукові записки 
вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
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(Серія: педагогіка і 
психологія). – Вінниця: 
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221-225. 
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 Романець Л.А. Шкільне 
географічне товариство – 
форма управління 
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учнів при вивченні 
географії. Географія в 
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суспільстві. Збірник 
наукових праць у 4-х т. – 
К.: ВГЛ Обрії, 2008. – 
Т.IV. – С. 361-364. 
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 Козак І.О. Традиційні та 
інноваційні форми 
проведення уроків основ 
здоров’я [Текст] / І.О.Козак 
// Імідж сучасного педагога. 
– 2007. – №3 (72). – С. 70-
74. 
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 Козак, І.О. Використання 
тренінгової форми роботи 
зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації  
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учителів біології та основ 
здоров’я [Текст] / І.О.Козак 
// Постметодика. – 2007. – 
№4 (75). – С. 57–60. 
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І.О.Козак // Постметодика. 
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 Козак І.О. Вплив процесів 
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0, 6 

Матеріали конференцій 
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практичної конференції. – 
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 Козак І.О. Запровадження 
здоров’язберігаючих 
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2007. – С. 160-163. 
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 Козак І.О. Формування у 
підлітків поведінкових 
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сталості біосфери при 
вивченні біології [Текст] / 
За ред. М.В. Гриньової // 
Біорізноманіття: теорія, 
практика та методичні 
аспекти вивчення в 
загальноосвітній та вищій 
школі (присвячена 120-
річчю від дні народження 
М.І.Вавілова). – Полтава: 
Друкарська майстерня, 
2008. – С.349 – 352. 
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технологій учителями 
біології для формування 
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 Козак І.О., Кішінець О.А. 
Профілактика шкідливих 
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[Текст] / І.О. Козак, 
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науково-практичної 
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 ВСЬОГО – 15 праць, 
ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК 
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Всеукраїнської науково-
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сільської місцевості ім. А.С.Макаренка, с. Ковалівка 
Лукаш Оксана. Школа майбутнього: мрія, образ, проект // Село 
полтавське. – 2008. – № 38 (862), (3 жовтня).  
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ім. Остроградського  
У навчальних закладах не вистачає психологів // Обласне комунальне 
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Комп’ютерна грамотність учителів з точки зору стандартів 
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Презентація полтавського тому «Книги пам‘яті» жертв 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, 21 листопада 2008 року, 
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Віценя Лідія. Книга пам‘яті, книга скорботи // Зоря Полтавщини. – 
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ЕФІРНІ ЗМІ 
 VIII Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика 

ІІІ (обласний) етап конкурсу, 22 грудня 2007 року, Полтавська 
гімназія № 32 
ТБ: Сюжет у програмі новин  студії „Місто”. 

 

Урочиста церемонія підписання угоди про співпрацю між 
ПОІППО та Полтавським університетом споживчої кооперації 
України 11 лютого 2008 р., ПУСКУ 
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Інформаційний брифінг за результатами Одинадцятої міжнародної 
виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008»
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Сюжет телекомпанії ІРТ. Автор – Крумін Олександр.   
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Сюжет у програмі новин студії „Місто”. Автор – Інна Безугла.  
РАДІО: Обласне радіо. Сюжет К.Галактіонової. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Система 
навчально-методичного забезпечення освітньої галузі”, 
17 квітня 2008 р. 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії „Місто”, 17.04.2008 р. 
Сюжет у програмі новин ТРК „Лтава”, 17.04.2008 р. 

 «Круглий стіл» „Інтеграція народів і культур та правий 
екстремізм: з досвіду України та Німеччини“, Полтава, ПОІППО, 
16 травня  2008 року 
РАДІО: Сюжет в програмі новин обласного радіо 19.05.08. Автор –  
Шикота Ніла. 
Сюжет в програмі новин  радіо «Ваша хвиля» 19.05.08. Автор –  
Задорожна Олена. 

 «Круглий стіл» "Актуальні проблеми вивчення Голодомору та 
політичних репресій  1930-х рр. в Україні" ПОІППО,  29 травня 
2008 р. 
ТБ: Сюжет В’ячеслава Джигана у програмі новин студії „Місто”, 
30.05.2008 р. 
Сюжет  Євгенії Сазонтової у програмі новин ТРК „Лтава”, 
29.05.2008 р. 
РАДІО: Сюжет в програмі новин обласного радіо 19.05.08. Автор – 
Тетяна Глушко. 

 Презентація гуманітарної акції з безкоштовного забезпечення веб-
сайтами та адресами електронної пошти шкіл, ПТУ, медичних 
установ, музеїв, бібліотек  Полтавщини (в рамках Міждержавної 
програми створення мережі інформаційно-маркетингових 
центрів), 25 червня 2008 року,  ПОІППО 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії «Місто». Автор –  Оксана Кошова. 
Сюжет у програмі новин студії ІРТ. Автор – Ірина Малашицька. 
Сюжет у програмі новин ТРК «Лтава». Автор – Володимир Дряпак. 
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. Автор – Олена 
Задорожна. 

 

ХІІІ обласний ярмарок педтехнологій “Творчі сходинки освітян 
Полтавщини” 26 серпня 2008 року,  фойє «Червоної зали»  
Полтавської обласної державної адміністрації 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії «Місто». Автор – Інна Безугла. 
 Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава». Автор – В.Дряпак. 
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. Автор – Тетяна 
Глушко. 
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Обласна конференція педагогічних працівників області 
26 cерпня 2008 року, облдержадміністрація  
ТБ: Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава». Автор – М.Сорока. 
Сюжет у програмі новин студії «Місто». Автор – Інна Безугла. 

 

Відкриття обласної конференції “Школа майбутнього”: мрія, 
образ, проект…” у рамках українсько-нідерландського проекту  
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні», 25 вересня 
2008 року,  Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із 
сільської місцевості ім. А.С.Макаренка, с. Ковалівка 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії «Місто». Автор – Інна Безугла. 

 

Інформаційний брифінг «Майбутнє поруч» за результатами 
інноваційної роботи в області зі створення «Школи майбутнього», 
26 вересня 2008 року,  ПОІППО 
ТБ: Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава». Автор – Євгенії 
Сизоненко. 
Сюжет у програмі новин студії «Місто». Автор – Інна Безугла. 
Сюжет у програмі новин телестудії ІРТ. Автор – Марина Молька.  
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. Автор – Науменко 
Юлія. 

 Обласне свято «Таланти твої, Полтавщино!» 22 жовтня 2008 р. 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії «Місто».  

 Конференція «Християнські цінності та сучасна освіта» 
23 жовтня 2008 року 
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. Автор – Тетяна 
Городянин. 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерна 
грамотність учителів з точки зору стандартів ЄС» , зала засідань 
Полтавського університету споживчої кооперації України, 18 
листопада 2008 року 
ТБ: Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава».  
Сюжет у програмі новин студії «Місто».  
Сюжет у програмі новин телестудії ІРТ.  
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. 

 Обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати», 15 листопада 
2008 р., ПОІППО 
ТБ: Сюжет у програмі новин студії «Місто».  
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. 

 Обласні історико-літературні читання «Злочин проти народу: 
історико-літературний аспект»  (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 
років в Україні»), 13 листопада 2009 року, Полтавський  
навчально-виховний комплекс № 16 
ТБ: Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава».  
Сюжет у програмі новин студії «Місто».  
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо 
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Презентація полтавського тому «Книги пам‘яті» жертв 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, 21 листопада 2008 року, 
ПОІППО 
ТБ: Сюжет у програмі новин ОДТРК «Лтава».  
Сюжет у програмі новин студії «Місто».  
РАДІО: Сюжет у програмі новин обласного радіо. Автор – Юлія 
Науменко. 

 Повідомлень на РАДІО – усього 14. 
Обласне радіо – 12 
FM „Ваша хвиля” – 2. 

 Повідомлень на ТБ – усього 35 
ТРК „Лтава” – 11 
ТРК „Місто” – 17 
ТРК ІРТ – 7 

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

 

4. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2008 р. 
(Марченко О.К.) 

 Автор Назва  Ким, коли 
затверджено 

Обсяг Форма 
поширення 

1. Крилевець М.П. Методичні рекомендації 
до проведення ДПА у 
початковій школі 

проректором, 
лист від 
18.04.08 

4 с. Ел. пошта 
 

2. Крилевець М.П. Методичні рекомендації 
до нового 2008 – 2009 
навчального року в 
початковій школі 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

7 с. Ел. пошта 
 

3. Крилевець М.П. Методичні рекомендації 
до обласного семінару-
практикуму ”Системно-
творчий підхід до 
вироблення навичок 
письма шестилітніми 
першокласникам. 
Формування графічних 
навичок письма у зошиті в 
одну лінію”. 

проректором, 
17.04.08 

1 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.50) 

4. Крилевець М.П. Методичні рекомендації 
до обласного семінару-
практикуму «Шляхи 
вдосконалення навчально-
виховного процесу в 
початковій школі» 

проректором, 
31.10.08 

1 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.50) 

5. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації 
до 2008 – 2009 
навчального року 
педпрацівникам 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 
 

8 с. 
 
 
 

Ел. пошта 
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спеціальних закладів. 
Методичні рекомендації 
до 2008 – 2009 
навчального року 
вчителям – логопедам 
області. 

3 с. Ел. пошта 

6. Сімон О.П. Методичні рекомендації 
до нового 2008 – 2009 
навчального року для 
педпрацівників 
дошкільних закладів 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 
 

12 с. Ел. пошта 

7. Сімон О.П. Методичні рекомендації 
до обласної інструктивно-
методичної наради 
«Організація навчально-
виховної роботи в 
сільських 
малокомплектних ДНЗ»  

проректором, 
4.06.08 

2 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.45) 

8. Сімон О.П. Методичні рекомендації 
до обласного семінару-
практикуму 
«Впровадження 
педагогічної спадщини 
С.Русової, Г.Ващенка, 
В.Сухомлинського в 
практику роботи ДНЗ» 

проректором, 
18.12.08 

4 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир. 50) 

9. Халецька Л.Л.  Методичні рекомендації 
щодо викладання 
предметів мистецького 
циклу у 2008-2009 н.р. 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 
 

13 с. Елект. пошта 

10. Настенко Н.В Про організації та 
проведенню свята 
випускного вечора 

ректором,  
лист № 528 від 
24.04.08 

6 с. Елект. пошта 

11. 
 

Настенко Н.В. Щодо організації виховної 
роботи в оздоровчих 
таборах 

ректором,  
проректором, 
лист № 631 від 
20.05.08 

3 с. Елект. почта 

12. Настенко Н.В. Про організацію гуртової 
роботи в умовах  
оздоровчих закладах  

ректором,  
проректором, 
лист № 642 від 
22.05.08 

4 с. Елект. почта 

13. Настенко Н.В. Щодо організації виховної 
роботи та роботи з 
батьківською 
громадськістю 

ректором, 
проректором, 
лист № 689 від 
03.06.08 

10 с. Елект. почта 

14. Настенко Н.В. Організація новорічних та 
різдвяних свят 

ректором, 
проректором, 
лист № 2281 
від 26.11.08 

3 с. Елект. почта 

15. Настенко Н.В. Правила безпечної 
поведінки під час 
перебування біля 

ректором, 
проректором 
лист № 2283 

7 с. Елект. почта 
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замерзших вовдоймів 
учнів ЗНЗ 

від 04.12.08 

16. Настенко Н.В. Організація інформаційно-
просвітницької роботи з 
подолання тендерних 
стереотипів 

ректором, 
проректором, 
лист № 2378 
від 15.12.08 

5 с. Елект. почта 

17. 
. 

Гелеверя Р.О. Використання 
інтерактивних форм і 
методів у спільній 
діяльності шкільних 
бібліотекарів та вчителів 
біології по формуванню 
здорового способу життя 
школярів 

ректором,  
проректором, 
семінар  
17-18.04.08 

3 с. Збірка 
матеріалів (тир. 
50 прим. ) 

18. Гелеверя Р.О.  Методичні рекомендації 
щодо викладання 
російської мови у 2008-
2009 н.р. 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

1 с. Елект. пошта 

19. 
. 

Кирієнко М.І. Ефективність сучасних 
технологій у викладанні 
предметів фізичної 
культури і «Захист 
Вітчизни» 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

1 с. Друкований 
матеріал 
 
 

20. 
. 

Кирієнко М.І. Методичні рекомендації 
щодо вивчення фізичної 
культури у 2008/2009 
навчальному році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

4 с. Елект. почта 

21. 
. 

Кирієнко М.І. Методичні рекомендації 
щодо вивчення предмета 
«Захист Вітчизни» у 
2008/2009 навчальному 
році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.08 

3 с. Елект. почта 

22. 
. 
 

Каліберда Г.А. Про діяльність 
позашкільних навчальних 
закладів з питань 
соціальної адаптації дітей-
сиріт та дітей, які 
потребують корекції 
фізичного та (або) 
розумового розвитку 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.08 

 
5 с. 

Елект. почта 

23. Каліберда Г.А. Про організацію виховної 
роботи по запобіганню 
дитячого  травматизму в 
умовах позашкільних 
навчальних закладів 

ректором, 
проректором, 
лист від 3.06.05 

4 с. Елект. почта 
 

24. Каліберда Г.А. Про організацію виховної 
роботи в умовах 
позашкільних навчальних 
закладів 

ректором, 
лист від 3.06.05 

3 с. Елект. Почта,  

25. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації 
щодо вивчення трудового 
навчання та креслення в 

проректором, 
27-28.05.08 

7 с. Диски на курсах, 
семінарах, 
нарадах 
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2008/2009 н.р. 

26. Чемшит В.Г. 
                                 

Критерії оцінювання 
навчальних досягнень 
учнів з трудового 
навчання 

ректором, лист 
№ 689 від 
03.06.08 

2 с. Диски на курсах, 
семінарах, 
нарадах 

27. Чемшит В.Г. Критерії оцінювання 
навчальних досягнень з 
креслення  

ректором, лист 
№ 689 від 
03.06.08 

1 с. Диски на курсах, 
семінарах, 
нарадах 

28. Чемшит В.Г. Інноваційні технології на 
уроках трудового 
навчання. Психолого-
педагогічний супровід 

ректором, 
27-28.05.08 

3 с. Збірка 
матеріалів (тир. 
50 прим) 

29. Чемшит В.Г. Роль професійної 
орієнтації учнівської 
молоді області на здобуття 
актуальних на ринку праці 
професій та 
спеціальностей  

ректором, 
19.11.08 

2 с. Збірка 
матеріалів (тир. 
50 прим) 

30. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації 
щодо підготовки до ІV 
етапу 
ХХVІІ Всеукраїнської 
олімпіади з трудового 
навчання 

ректором, 
4.12.08 

3 с. Електр. пошта, 
на курсах, 
семінарах, 
нарадах 

31. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації 
щодо проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання у 
2008-2009 н.р. 

ректором, 
4.12.08 

1 с. Друк. матеріал 
отримали 
зав.РМК 
 
 

32. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації 
щодо підготовки до ІІІ 
етапу ХХVІІ 
Всеукраїнської олімпіади з 
трудового 
навчання(технічні та 
обслуговуючі види праці) 
у 2008/2009 н.р. 

ректором, 
4.12.08 

3 с. Друк.матеріал 
отр.зав.РМК, 
електр. пошта, 
на курсах, 
семінарах, 
нарадах. 
 

33. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації 
щодо проведення І 
обласного турніру з 
креслення. 

ректором, 
лист № 2310 
від 02.12.08 

2 с. Електр. пошта, 
на курсах,  
нарадах 

34. КМО Методичні рекомендації 5-
го заняття постійно 
діючого семінару 
директорів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
проблеми «Якість освіти. 
Основні положення» 

ректором, 
проректором, 
8.04.08 

1,5 с. Збірка 
матеріалів 
постійно 
діючого 
семінару 

35. КМО Методичні рекомендації 6-
го заняття постійно 

ректором, 
проректором, 

1 с. Збірка 
матеріалів 
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діючого семінару 
директорів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
проблеми 
«Компетентність 
керівника щодо організації 
позакласного виховання» 

15.02.08 
27.02.08 

постійно 
діючого 
семінару 

36. Буйдіна О.О.. Методичні рекомендації 
до обласного семінару-
практикуму «Засоби 
навчання хімії: дидактичне 
призначення, досвід 
реалізації» 

ректором, 
проректором, 
21-22.10.08 

0,5 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.40) 

37. Буйдіна О.О.. Методичні рекомендації  
щодо організації 
навчально-виховного 
процесу з хімії у 
загальноосвітніх закладах 
області у 2008-2009 
навчальному році 

проректором 
лист № 689 від 
03.06.09 

5 с.  Матеріали 
інструктивно-
методичної 
наради, 
електронна 
пошта 

38. Сучкова В.М. Методичні рекомендації 
до обласного семінару-
практикуму “Методично-
нормативне забезпечення  
вивчення фізики в 7 класі 
12-річної школи” 

ректором, 
проректором, 
13.05.08 

0,5 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.40) 

39. Сучкова В.М. Методичні рекомендації  
щодо організації 
навчально-виховного 
процесу з фізики та 
астрономії у 
загальноосвітніх закладах 
області у 2008-2009 
навчальному році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

3 с.  Електрона 
пошта 

40. Гарус І.Б Методичні рекомендації 
до обласної інструктивно-
методична наради 
“Діагностування 
навчальних досягнень 
учнів з математики під час 
моніторингових 
досліджень” 

ректором, 
проректором, 
20-21.03.08 
 

3 с. Матеріали 
інструктивно-
методичної 
наради, 
електронна 
пошта 

41. Гарус І.Б Методичні рекомендації 
до обласного семінару 
„Методика формування 
предметних 
компетентностей під час 
моніторингових 
досліджень”   

ректором, 
проректором, 
23-24.10.08 

1 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.10), 35 
дисків. 

42. Гарус І.Б Методичні рекомендації  
щодо організації 

проректором, 
лист № 689 від 

5 с. Матеріали 
методичної 
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навчально-виховного 
процесу з математики у 
загальноосвітніх закладах 
області у 2008-2009 
навчальному році 

03.06.09 наради, 
електронна 
пошта 

43. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації 
щодо організації 
навчально-виховного 
процесу з інформатики у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
області у 2008-2009 
навчальному році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

8 с. Е-mail 

44. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації 
щодо оформлення класних 
журналів (сторінка 
інформатика) у 2008-2009 
навчальному році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

1 с. Е-mail 

45. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару 
«Кабінет інформатики як 
творче середовище 
педагогічного колективу 
школи» 

ректором, 
18.03.08  

2 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир. 40) 

46. Козак І.О. Методичні рекомендації  
щодо організації 
навчально-виховного 
процесу з біології у 
загальноосвітніх закладах 
області у 2008-2009 
навчальному році 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

3 с. Електрона 
пошта, 
матеріали 
семінару 

47. Муліка К.М. Методичні рекомендації 
щодо оформлення річних 
звітів районних (міських) 
психологічних служб 

ректором, лист 
№ 641 від 
23.05.08 

4 с. Збірка 
матеріалів 
інструктивно-
методичної 
наради (тир.30) 

48. Муліка К.М. Методичні рекомендації 
для працівників 
психологічної служби на 
виконання плану заходів 
професійної орієнтації 
учнівської молоді області 
на здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей у 2007-
2008 навчальному році 

ректором, лист 
№ 173 від 
13.02.08 

2 с. Лист ПОІППО, 
стаття у 
Постметодиці, 
збірка матеріалів 
за результатами 
постійнодіючого 
обласного 
семінару (тир. 
100) 

49. Муліка К.М. Методичні рекомендації 
«Реабілітація та 
профілактика насилля й 
жорстокості в учнівському 
середовищі» 

редакція 
фахового 
журналу 
«Психолог» 

3 с. Журнал 
видавництва 
«Шкільний світ» 
– 2008. – № 7-8 
(295-296) С.43-
46. 
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50. Лук’яненко Н.О. Методичні рекомендації 
працівникам  
психологічних служб 
щодо викладання 
психології в навчальних 
закладах 

ректором,  
29-30.05.08 

2,5 с. Методичний 
посібник  
інструктивно-
методичної 
наради (тир.50) 

51. Лук’яненко Н.О. Організація та проведення 
моніторингу ефективності 
програми занять з 
психології «Кроки до 
самопізнання» 

ректором,  
20.02.08 

5 с. Матеріали 
обласного 
семінару-
практикуму (тир. 
100) 

52. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
огляду-конкурсу 
психологічних кабінетів 
професійно-технічних 
навчальних закладів у 
2008-2009 н.р. 

ректором, лист 
№1036 від 
17.09.08  

3 с. 
 

Директорам 
ПТНЗ 

53. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації 
щодо організації 
діяльності психологічної 
служби навчального 
закладу в 2008-2009 н.р. 

ректором, лист 
№ 891 від 
11.08.08   

3 с. ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ 
р.а., директорам 
інтернатів 

54. Сухенко Я.В Методичні рекомендації 
співробітникам 
психологічної служби в 
закладах освіти 
інтернатного типу щодо 
виконання Програми 
професійної орієнтації 
учнівської молоді області 
на здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей у 2008-
2010 роках 

ректором, лист 
№116 від 
07.02.08  

5 с. 
 

Директорам 
інтернатів 

55. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації  
щодо пріоритетних 
напрямків роботи та 
ведення документації  
соціального педагога 

ректором, лист 
№ 1026  від 
15.09.08   

8 с. 
 

Начальникам 
ВО, директорам 
ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ 
р.а., інтернатів 

56. Сухенко Я.В. Експертиза, як напрямок 
діяльності психологічної 
служби 
 

ректором, 
20.02.08 

5 с. 
 

Матеріали 
обласного 
семінару-
практикуму, - 
Полтава: 
ПОІППО, 2008. 
– 40 с. (80 прим.) 

57. Сухенко Я.В. Технологія організації, 
проведення та експертної 
оцінки 
соціологічного 
дослідження 

ректором, 
20.02.08 

3 с. 
 

Матеріали 
обласного 
семінару-
практикуму, - 
Полтава: 
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ПОІППО, 2008. 
– 40 с. (80 прим.) 

58. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації 
щодо оформлення звітної 
документації директорам 
ПНТЗ, ВНЗ І-ІІ р.а, 
інтернатів 

ректором, 
лист № 545 від 
06.05.08   

6 с. 
 

 

59. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації  
щодо розробки та 
впровадження соціально-
психологічних технологій 
роботи фахівцями 
психологічної служби 
в закладах інтернатного 
типу, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. 
Полтавської області 

ректором, 
30.11.08  

8 с. 
 

Матеріали 
обласного 
науково-
практичного 
семінару, - 
Полтава: 
ПОІППО, 2008. 
– 8 с. 

60. Сиротенко Г.О. Методичні рекомендації 
до обласного семінару 
директорів інноваційних 
навчальних закладів:   
“Управління процесом 
формування готовності 
педагога до здійснення 
інноваційної діяльності в 
контексті Державної 
цільової соціальної 
програми “Школа 
майбутнього” на 2007-
2010 роки» 

проректором, 
15.04.08 

2 с. Матеріали 
семінару роздані 
кожному 
учаснику  

61. Сиротенко Г.О. Методичні рекомендації 
(матеріали) до обласного 
семінару директорів 
інноваційних навчальних 
закладів: “Формування 
позитивного іміджу 
сучасної школи в 
контексті Державної 
цільової соціальної 
програми «Школа 
майбутнього» на 2007-
2010 роки”. 

проректором, 
17.10.08 

3 с. 
9 с. 

 

Роздані кожному 
учаснику 
семінару 

62. Іщенко Л.М. Методичні рекомендації 
до Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
“Комп’ютерна грамотність 
учителів з точки зору 
стандартів ЄС 

проректором, 
18-20.11.08 

2 с. Роздані кожному 
учаснику 
семінару 

63. Пашко Л.Ф. Методичні рекомендації 
до науково-методичного 
постійно діючого 
зонального семінару – 

ректором, 
17.11.08 

8 с. 
 

Матеріали 
семінару 
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„Формування ключових 
життєвих 
компетентностей у процесі 
профільного навчання в 
загальноосвітніх закладах 
області” 

64. Ільченко В.Р., 
Гуз К.Ж. 

Методика викладання 
природознавства у 5-6 
класах 

Інститут 
педагогіки 
АПН України 

20 с. 
 

Методичний 
збірник 

Елементи дискретної 
математики в позакласній 
роботі – передумова 
формування системного 
мислення. 

 
20 с. 

 

Методичний 
збірник 
 

65. Яворський Е.Б. 

Графове розв’язання 
логічних олімпіадних 
задач 

Ректором 
ПДПУ ім. 
В.Г.Короленка 

30 с. 
 

Методичний 
збірник 

66. Цехановська В.О. Методичні рекомендації до 
обласного семінару-
практикуму заступників 
директорів спеціалізованих 
шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови« 
Сучасні тестові технології у 
навчанні англійської  мови» 

ректором 
17.04.08 

1 с. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

67. Коваленко О.П.      Методичні рекомендації до 
обласного семінару для 
методистів РМК(ММК) 
української мови та 
літератури «Упровадження 
аксіологічної і 
культурологічної змістових 
ліній на уроках української  
літератури» 

ректором 
24-25.11.08 

1 с. Збірка матеріалів 
семінару 

68. Коваленко О.П.      Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року 

проректором 
лист № 689 від 
03.06.09 

1 с. Електрона пошта 
на відділи 
(управління)  
освіти 

69. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
початку нового навчального 
року із зарубіжної літератури 
й етики 

проректором 
лист № 689 від 
03.06.09 

 Електрона пошта 
на відділи 
(управління)  
освіти 

70. Чирка В.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару для 
методистів РМК (ММК) 
зарубіжної літератури й 
етики «Формування життєво 
важливих компетенцій у 
процесі викладання 
зарубіжної літератури й 
етики» 

ректором 1 с. Збірка матеріалів 
семінару (тир.50) 

71. Чирка В.В. Методичні рекомендації 
щодо використання  
комплектів з «Основ 
християнської етики» 

ректором, 
22-23.10.08 

1 с. Матеріали 
інструктивно-
методичної 
наради  
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72. Міщенко І.О. Методичні рекомендації 
щодо вивчення теми 
Голодомору у 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

5 с. Електронна пошта 
на відділи 
(управління)  
освіти 

73. Міщенко І.О. Методичні рекомендації 
щодо відзначення 300-річчя 
Полтавської битви та 300-
річчя повстання І.Мазепи у 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області 

проректором, 
лист № 689 від 
03.06.09 

5 с. Електронна пошта 
на відділи 
(управління)  
освіти 

 

5. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2008 р. (Канцелярія) 
№ Дата Зміст наказу 
1. 10.01 Про організацію стажування професора ПДПУ Бойко А.М. 
2. 11.01 Про організацію стажування викладачів ПДПУ Шаповалової Л.В., Гончарової 

Н.О., Яновської Т.А. 
3. 11.01 Про проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками ПОІППО при 

ЦІППО 
4. 11.01 Про зарахування слухачів курсів 
5. 11.01 Про організацію стажування 
6. 15.01 Про нагородження 
7. 15.01 Про заохочення 
7/1 15.01 Про безкоштовне розповсюдження підручника «Основи агрохімії» 
8. 15.01 Про зарахування слухачів курсів у січня 2008 р. 
9. 15.01 Про затвердження заходів ПОІППО до відзначення 120-річниці з Дня 

народження А.С.Макаренка 
10. 18.01 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у січні 2008 р. 
11. 18.01 Про зміни в складі фахового журі ІІ (обласного) туру конкурсу „Учитель року - 

2008”, затвердженого наказом УОН від 17.12.07 р. №882 
12. 21.01 Про безкоштовне розповсюдження методичного комплексу „Християнська етика 

в українській культурі” 
13. 21.01 Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині січня 2008 р. 
14. 24.01 Про організаційно-методичне забезпечення про ведення I етапу VІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
15. 25.01 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у кінці січні 2008 р. 
16. 30.01 Про зарахування слухачів курсів у кінці січня 2008 р. 
17. 02.02 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації на початку лютого 2008 р. 
18. 02.02 Про організацію стажування 
19. 02.02 Про участь делегації педагогів Полтавщини у ХІ Міжнародній виставці „Сучасна 

Україна – 2008” 
20. 06.02 Про зарахування слухачів курсів на початку лютого 2008 р. 
21. 07.02 Про організацію стажування Дронової Г.М. 
22. 08.02 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у лютому 2008 р. 
23. 08.02 Про затвердження заходів ПОІППО на виконання Програми профорієнтації 

учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей у 2008-2010 рр. 

24. 08.02 Про проведення відбірково-тренувальних зборів  
25. 08.02 Про затвердження заходів ПОІППО щодо підготовки і проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти області, які виявили бажання вступати до 
вищих навчальних закладів у 2008 р. 
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26. 08.02 Про робочу групу з розробки Стратегії розвитку інституту на 2008-2012 рр. 
27. 08.02 Про ефективне використання корпоративного мобільного зв’язку 
28. 11.02 Про організацію стажування 
29. 11.02 Про оплату праці працівників ПОІППО 
30. 12.02 Про організацію стажування 
31. 13.02 Про зарахування слухачів курсів у лютому 2008 р. 
32. 15.02 Про поселення в гуртожитку ПОІППО членів фахових журі та учасників ІІ 

(обласного) туру конкурсу „Учитель року – 2008” 
33. 15.02 Про заходи ПОІППО щодо виконання обласної програми впровадження 

профільного навчання учнів ЗНЗ на 2007-2010 рр. 
34. 15.02 Про проходження практики учнями ПТУ-№9 м.Полтави на базі ПОІППО 
35. 15.02 Про організацію стажування 
36. 19.02 Про зарахування слухачів курсів в середині лютого 2008 р.  
36/1 19.02 Про створення СДГ „Формування життєвої компетентності у дошкільника” 
37. 19.02 Про оплату праці 
38. 19.02 Про безкоштовне розповсюдження програми курсу занять з психології „Кроки до 

самопізнання” 
39. 22.02 Про випуск слухачів курсів в кінці лютого 2008 р. 
40. 22.02 Про проведення семінару-тренінгу з питань переходу на електронний облік 

навчальної літератури 
41. 27.02 Про зарахування слухачів курсів в кінці лютого 2008 року 
42. 27.02 Про внесення змін в організацію навчального процесу 
42/1 27.02 Про заходи щодо виконання обласної програми видавничої діяльності ПОІППО 

та Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка для науково-
методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-2009 роки, 
обласної програми «Болонський процес і вища освіта Полтавщини» та плану 
роботи ПОІППО у 2008 році 

43. 27.02 Про своєчасне надання оперативних матеріалів з питань інформатизації та 
комп’ютеризації ЗНЗ районів (міст) 

44. 27.02 Про затвердження Положення про тендерний комітет 
45. 29.02 Про випуск слухачів курсів на базі КМЦ в кінці лютого 2008 року 
46. 03.03 Про нагородження 
46/1 03.03 Про ліцензування ПОІППО 
47. 03.03 Про організацію стажування Волочай М.П. 
48. 03.03 Про організацію та проведення навчання практичних психологів „Піскова 

психотерапія” 
49. 03.03 Про організацію стажування Мартираян Л.І. 
50. 06.03 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дня (8 

березня) 
51. 06.03 Про підготовку учасників ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель-року 

2008” 
52. 06.03 Про затвердження складу фахових комісій по розгляду матеріалів претендентів 

на звання „Учитель-методист”, „Вихователь-методист” 
53. 06.03 Про організацію стажування Козлової І.В., Іванової Л.П. 
53/1 06.03 Про оплату праці у лютому 2008 р. 

54. 07.03 Про випуск слухачів курсів на початку березня 2008 року 
55. 11.03 Про зарахування слухачів курсів на початку березня 2008 року за дистанційною 

формою навчання 
56. 13.03 Про участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  у 

2007-2008 н.р. 
57. 13.03 Про зарахування слухачів курсів у березні 2008 року 
58. 13.03 Про нагородження 
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58/1 13.03 Про розроблення та впровадження системи управління якістю освіти 
59. 14.03 Про випуск слухачів курсів у березні 2008 року 
60. 14.03 Про преміювання 
60/1 14.03 Про організацію та проведення пробного тестування для учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2008 р.  
61. 14.03 Про організацію стажування Касяненко О.Т. 
62. 14.03 Про проведення обласного семінару з економіки 
63. 17.03 Про діяльність робочої групи з розробки Стратегії розвитку інституту на 2008-

2012 рр. 
64. 18.03 Про організацію стажування Орлової О.В. 
65. 19.03 Про зарахування слухачів в середині березня 2008 року 
66. 21.03 Про затвердження складу тендерного комітету 
66/1 21.03 Про випуск слухачів курсів в середині березня 2008 року 

67. 21.03 Про проходження технічного огляду транспортних засобів 
68. 25.03 Про проведення дослідження серед учнів 8-11 класів області щодо здорового 

способу життя  
69. 25.03 Про організацію виконання рішення колегії управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 20.12.07 р. №812 щодо концептуальних засад вивчення 
предметів духовно-морального спрямування 

70. 25.03 Про організацію стажування Максакової О.В, 
71. 26.03 Про зарахування слухачів в кінці березня 2008 року 
71/1 26.03 Про внесення змін до складу атестаційної комісії 
72. 26.03 Про проведення тренінгу „Школа майбутнього” в рамках українсько-

нідерландського проекту „Громадські платформи освітніх реформ в Україні” 
73. 26.03 Про організацію стажування Нечипоренко О.М. 
74. 27.03 Про проведення додаткового навчання осіб, залучених до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у м.Полтаві у 2008 р. 
75. 28.03 Про випуск слухачів курсів в кінці березня 2008 року 
75/1 28.03 Про внесення змін до штатного розпису ПОІППО 
76. 02.04 Про зарахування слухачів курсів з 31.03.08 р.  
76/1 02.04 Про внесення змін до наказу від 08.02.08 р. №27 «Про ефективне використання 

корпоративного мобільного зв’язку» (Пашин Л.В.) 
77. 02.04 Про організацію та проведення навчання працівників психологічної служби 

кандидатом психологічних наук Мілютіною К.Л. 
78. 02.04 Про встановлення вартості проживання в гуртожитку ПОІППО 
79. 04.04 Про випуск слухачів курсів на початку квітня 2008 р.  
80. 04.04 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 
81. 04.04 Про організацію стажування Костогриз А.М. 
82. 07.04 Про оплату праці у березні 2008 року 
83. 07.04 Про проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару „Система 

навчально-методичного забезпечення освітньої галузі” 
84. 09.04 Про зарахування слухачів курсів на початку квітня 2008 р. 
85. 09.04 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 

(Великдень; 1 та 2 травня 2008 р.) 
86. 09.04 Про організаційно-методичне забезпечення порядку проведення випускних 

вечорів 
87. 16.04 Про зарахування слухачів курсів в середині квітня 2008 р. 
88. 16.04 Про зміни квартплати в гуртожитку ПОІППО 
89. 16.04 Про організацію стажування Михайленко Н.Ю. 
90. 16.04 Про видання матеріалів „Випускний вечір – 2008 у школі. На допомогу вчителю 

та випуск дисків 
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91. 17.04 Про випуск слухачів курсів в середині квітня 2008 р.  
91/1 17.04 Про делегування представників від роботодавця до складу комісії 
92. 17.04 Про безкоштовне розповсюдження методичного посібника „Діяльність 

психологічної служби: методичні та етичні акценти” 
93. 17.04 Про внесення змін до складу Вченої ради 
94. 17.04 Про нагородження 
95. 17.04 Про тиждень охорони праці 
96. 23.04 Про організацію стажування Янюк І.В. 
97. 23.04 Про підготовку та проведення обласного етапу конкурсу моделей підготовки 

компетентного випускника ЗНЗ 
98. 23.04 Про перевірку відкритої частини тестових завдань зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та літератури 
99. 23.04 Про організацію стажування 
100. 23.04 Про зарахування слухачів курсів в кінці квітня 2008 р.  
101. 25.04 Про випуск слухачів курсів в кінці квітня 2008 р. 
102. 25.04 Про проведення моніторингу якості підручників для 6-го класу ЗНЗ 
103. 05.05 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Комп’ютерна 

грамотність учителів з точки зору стандартів ЄС” 
104. 05.05 Про стан і подальший розвиток психологічної служби 
105. 05.05 Про виконання обов’язків зав. канцелярією інституту 
106. 07.05 Про зарахування слухачів курсів на початку травня 2008 р. 
106/1 07.05 Про підготовку матеріалів до видання книг „Педагогічна освіта і наука в Україні: 

історія, сьогодення та перспективи розвитку. Полтавщина” та „Історія ПОІППО” 
107. 07.05 Про чергування по інституту у святкові дні 
108. 07.05 Про оплату праці у квітні 2008 р. 
109. 07.05 Про проведення позачергової інвентаризації 
110. 12.05 Про зарахування слухачів курсів 
111. 12.05 Про приїзд делегації представників Центру по безпечній енергії та 

муніципалітету мм.СанФранциско і Беки  
112. 15.05 Про безкоштовну передачу монографії С.В.Королюк „Розвиток управлінської 

культури керівника ЗНЗ” 
113. 15.05 Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” (випуск №10, 2006 р.) 
114. 15.05 Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” (випуск №11, 2007 р.) 
115. 15.05 Про безкоштовну передачу часопису „Освіта Полтавщини” (випуск №12-13, 

2007 р.) 
116. 16.05 Про випуск слухачів курсів в середині травня 2008 р. 
117. 21.05 Про зарахування слухачів курсів в середині травня 2008 р.  
118. 21.05 Про виконання Указу Президента України від 28 березня 2008 р. №270/2008 

„Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні” в 
закладах освіти області 

119. 23.05 Про випуск слухачів курсів у травня 2008 р. 
120. 26.05 Про безкоштовне розповсюдження літератури та дисків 
121. 26.05 Про порядок підготовки і відправлення електронної інформації з ПОІППО на 

веб-сайти МОН та інших установ  
122. 26.05 Про виконання Указу Президента України „Про цільовий план Україна-НАТО на 

2008 р. у рамках Плану дій Україна-НАТО” 
123. 26.05 Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України 

І.Виговського у Конотопській битві 
124. 26.05 Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні 
125. 26.05 Про заходи ПОІППО щодо виконання розпорядження голови Полтавської ОДА 

від 16.04.08 р. №120 „Про комплексні заходи щодо створення належних умов для 
здобуття освіти в області на 2008-2011 роки” 
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126. 28.05 Про зарахування слухачів в кінці травня 2008 р. 
126/1 30.05 Про внесення змін до наказу від 08.02.08 р. №27 «Про ефективне використання 

корпоративного мобільного зв’язку» (Гапон А.В., Литвиненко О.О.) 
127. 30.05 Про випуск слухачів курсів в кінці травня 2008 р. 
128. 30.05 Про проведення тренінг-курсів „Принципи розвитку інноваційної діяльності 

педагогічного колективу” 
129. 02.06 Про випуск слухачів на початку червня 2008 р.  
130. 02.06 Про організацію стажування Гулій С.І. 
131. 02.06 Про упорядкування контрольного та резервного фондів навчальної літератури 
132. 04.06 Про зарахування слухачів на початку червня 2008 р. 
133. 04.06 Про передачу документів в архів ПОІППО 
134. 04.06 Про впровадження Методичних рекомендацій з діловодства Головного 

управління освіти і науки 
135. 09.06 Про проведення вибіркових інвентаризацій перевірок та контрольних оглядів 
136. 13.06 Про випуск слухачів в середині червня 2008 р. 
137. 13.06 Про вручення грошових винагород випускникам 11-х класів переможцям ІІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої 
академії наук 

138. 13.06 Про внесення змін до наказу ПОІППО „Про вручення грошових винагород 
випускникам 11-х класів переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук” 

139. 13.06 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 
140. 13.06 Про видання матеріалів круглого столу „Актуальні проблеми вивчення 

Голодомору та політичних репресій 1930-х рр.. в Україні” 
141. 13.06 Про виконання Міжгалузевої програми „Пізнай свою країну” 
142. 13.06 Про підсумки проведення обласного конкурсу учнівської творчості „Конституція 

України в моєму житті”  
143. 13.06 Про підготовку енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2008-2009 рр. 
144. 17.06 Про виконання припису „Полтаватеплоенерго” 
145. 18.06 Про підготовку до серпневих заходів до початку нового 2008-2009 рр. 
146. 18.06 Про зарахування слухачів курсів в середині червня 2008 р.  
146/1 18.06 Про безкоштовне розповсюдження листівок зі зверненням Президента України та 

анкет 
147. 18.06 Про оплату праці в травні 2008 р. 
148. 18.06 Про безкоштовне розповсюдження збірника „Перлини Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року – 2007” 
149. 18.06 Про затвердження „Положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку 

ПОІППО” 
150. 18.06 Про придбання вітальних листівок для випускників ЗНЗ 
150/1 19.06 Про безкоштовне розповсюдження вітальних листівок для випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів 
151. 23.06 Про виготовлення печатки „канцелярія” 
152. 23.06 Про заходи щодо підготовки та відзначення 12-ї річниці Конституції України 
153. 23.06 Про забезпечення контролю використання телефонного зв’язку 
154. 23.06 Про видання збірки „Інтелектуальна гра „Дебати” у навчально-виховному 

процесі загальноосвітньої школи” 
155. 23.06 Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 
156. 23.06 Про затвердження Політики у сфері якості та Організаційної структури ПОІППО 
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і організаційне забезпечення впровадження системи управління якістю 
157. 23.06 Про призначення відповідального (по мобільному зв’язку) 
158. 23.06 Про проведення обласної конференції в рамках українсько-нідерландського 

проекту „Громадські платформи освітніх реформ в Україні” з теми: „Школа 
майбутнього” 

159. 26.06 Про зарахування слухачів курсів на дистанційну форму навчання 
160. 26.06 Про заходи щодо виконання обласної програми видавничої діяльності ПОІППО 

та КПУ для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти 
на 2005-2009 рр. у 2008 р. 

161. 26.06 Про відповідальність за кабінет 
162. 27.06 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 
163. 27.06 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
164. 27.06 Про проведення тренінгу „Самоатестація навчальних закладів як складова 

державної атестації діяльності навчальних закладів” 
165. 27.06 Про призначення відповідальних за збереження техніки на літній період 
166. 27.06 Про посадові обов’язки Литвиненка О.О. 
167. 27.06 Про використання автотранспорту інституту 
167/1 02.07 Про зарахування слухачів курсів 
168. 04.07 Про приймання на баланс (блоки гуртожитку №3, №4)  
169. 04.07 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
170. 04.07 Про затвердження посадових інструкцій працівників ПОІППО 
171. 09.07. Про зарахування слухачів курсів 
172. 10.07 Про випуск слухачів курсів 
173. 10.07 Про оплату праці у червні 2008 р. 
174. 11.07 Про виконання обов’язків ректора інституту 
174/1 11.07 Про кадрове питання (введення посади методиста відділу роботи з персоналом) 
175. 21.07 Про виконання вимог по усуненню виявлених ревізією КРУ порушень 

законодавства з питань збереження і використання комунальної власності та 
фінансової діяльності  

176. 25.07 Про оплату праці у липня 2008 р.  
177. 25.07 Про випуск слухачів курсів 
178. 28.07 Про заходи ПОІППО щодо виконання розпорядження голови ОДА від 04.07.08 р. 

№223 «Про заходи щодо підвищення якості освіти в області» 
179. 11.08 Про організацію та проведення інструктивно-методичної наради 
179/1 11.08 Про безкоштовне розповсюдження «Завдань VII Сороківської олімпіади» 
180. 13.08 Про створення відокремленого підрозділу (санаторій-профілакторій) 
181. 18.08 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові дні 
182. 18.08 Про вивчення досвіду впровадження педагогічної технології «Розвивальне 

навчання» в ЗОШ №38 м.Полтави 
183. 18.08 Про зарахування слухачів курсів 
183/1 18.08 Про внесення змін до наказу від 08.02.08 р. №27 «Про ефективне використання 

корпоративного мобільного зв’язку» (Мироненко М.І.) 
184. 18.08 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів економіки 

(очно-дистанційна форма) 
185. 18.08 Про випуск слухачів курсів  
186. 19.08 Про внесення змін та доповнень до заходів Обласної Програми впровадження 

профільного навчання учнів ЗНЗ на 2007-2010 рр. 
187. 19.08 Про безкоштовне розповсюдження збірника «Проектування виховної системи у 

навчальних закладах Полтавщини» 
188. 19.08 Про підсумки проведення спільних заходів по екологічному вихованню школярів 

Полтавським ОІППО та делегації м.Сан-Франциско та м.Берклі 
189. 19.08 Про кадрове питання (визначення робочого місця Чупрікової Л.А.) 
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189/1 24.08 Про випуск слухачів курсів 
190. 29.08 Про догану Карась Н.І., Бондарчук О.О. 
191. 29.08 Про виконання припису Територіальної державної інспекції праці у Полтавській 

області, щодо додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 

192. 29.08 Про створення спеціальної дослідницької групи «Розробка Web-сайту обласної 
олімпіади з інформатики» 

193. 08.09 Про випуск слухачів курсів 
194. 09.09 Про зарахування слухачів курсів 
195. 09.09 Про участь ПОІППО та ЗНЗ у П’ятій виставці-презентації МОН «Інноваційні 

технології навчання» 
196. 09.09 Про організацію стажування Горобець О.Г., Олефіренко С.Я., Чірікової Н.І. 
197. 12.09 Про виконання обов’язків проректора із загальних питань (Литвиненко О.О.) 
198. 15.09 Про проведення заходів присвячених відзначенню професійного свята Дня 

працівника освіти 
199. 15.09 Про оплату праці 
200. 15.09 Про випуск слухачів курсів 
200/1 15.09 Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості» у 2008 році 

201. 15.09 Про виконання обов’язків ректора інституту (Золотухіна В.М.) 
202. 15.09 Про виконання Указу Президента України від 07.02.08 р. №109/2008 (про 

звернення громадян) 
203. 22.09 Про проведення обласного семінару «Спільна діяльність громадських організацій 

у попередженні негативних звичок, правопорушень та злочинності серед 
неповнолітніх» на базі Новосанжарського району 

204. 23.09 Про зарахування слухачів курсів 
205. 23.09 Про випуск слухачів курсів 
206. 26.09 Про організацію та проведення навчання працівників психологічної служби 

кандидатом психологічних наук Мілютіною К.Л. 
207. 26.09 Про нагородження 
208. 26.09 Про відзначення авторів кращих робіт XIII обласного ярмарку педагогічних 

технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини» 
209. 26.09 Про безкоштовне виділення літератури для бібліотек ЗНЗ областей України, що 

постраждали результаті стихійного лиха влітку 2008 р. 
210. 26.09 Про грошову винагороду працівникам інституту 
211. 30.09 Про зарахування слухачів курсів  
212. 30.09 Про виплату Полтавської обласної премії ім. А.С.Макаренка 
212/1 30.09 Про проведення обласних педагогічних читань «Християнські цінності та 

сучасна освіта» 
213. 30.09 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-

педагогічний супровід упровадження профілізації: теорія і практика» 
214. 30.09 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації групи 3 жовтня 2008 р.  
215. 30.09 Про відзначення Подякою інституту 
215/1 30.09 Про проведення у 2009 р. ЗНО навчальних досягнень випускників ЗНЗ 
216. 03.10 Про випуск слухачів курсів 
217. 03.10 Про проведення ХІІІ математичних змагань ім.. М.В.Остроградського 
218. 03.10 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики 

(очно-дистанційна форма навчання) 
219. 03.10 Про оплату праці у вересні 2008 р. 
220. 03.10 Про проведення семінару ПОІППО на V виставці-презентації МОН «Інноваційні  
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технології навчання» 
221. 03.10 Про оплату лекцій під час проведення семінару 
221/1 07.10 Про зарахування слухачів курсів 
222. 10.10 Про випуск слухачів курсів  
223. 10.10 Про преміювання Касьяненко Є.І. 
224. 13.10 Про організацію стажування Манжелій Н.М., Псічнченко А.В. 
225. 14.10 Про удосконалення організації та проведення підвищення кваліфікації педагогів 

області у 2008-2009 н.р. 
226. 14.10 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської 

мови (очно-дистанційна форма навчання) 
227. 14.10 Про вручення грошових винагород учням 8-10 кл. переможцям ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та переможцям ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН 

228. 14.10 Про проведення обласного свята, присвяченого старту обласних учнівських 
олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 
2008-2009 н.р. «Таланти твої, Полтавщино!» 

229. 14.10 Про організацію стажування Шутько Л.І. 
230. 14.10 Про організацію стажування Самійленко О.І. 
231. 14.10 Про створення комісії щодо розслідування травмування прибиральниці 

гуртожитку ПОІППО 
232. 14.10 Про проведення підготовчих курсів для учасників ЗНО 2009 р. 
233. 17.10 Про випуск слухачів курсів 
234. 21.10 Про зарахування слухачів курсів 
235. 21.10 Про атестацію педагогічних працівників інституту 
236. 21.10 Про організацію стажування Карасьової Н.М. 
237. 21.10 Про проведення обласної конференції в рамках українсько-польського проекту 

«Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах» 
238. 21.10 Про нагородження 
239. 21.10 Про організацію стажування Горобченко І.В. 
240. 21.10 Про проведення навчально-практичного тренінгу в рамках реалізації проекту 

«Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів 
дошкільників»  

241. 21.10 Про проведення річної інвентаризації бухгалтерії ПОІППО 
242. 21.10 Про зміни до штатного розпису обласного тренінгового центру природного 

розвитку дитини ПОІППО 
243. 21.10 Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об’єкті 
244. 30.10 Про організацію стажування Ніколенко О.М. 
245. 30.10 Про проведення апробації навчальної літератури з хімії для 7-го кл. для ЗНЗ у 

2008/2009-2009/2010 н.р. 
246. 30.10 Про організацію виконання плану обачних заходів з підготовки та проведення у 

2009 р. в області Року молоді 
247. 30.10 Про внесення змін до наказу «Про ефективне використання корпоративного 

мобільного зв’язку» (Кас’яненко Є.І.) 
248. 30.10 Про організацію стажування Кіріченко О.В. 
249. 30.10 Про випуск слухачів курсів 
250. 31.10 Про нагородження 
251. 04.11 Про організацію стажування Науменко  
252. 04.11 Про зарахування слухачів курсів 
253. 05.11 Про організацію стажування Лещенко Т.О. 
254. 06.11 Про участь у національній конференції «Школа майбутнього в рамках 

українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в 
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Україні» 13-14 листопада 2008 р. (м.Київ) 
255. 06.11 Про проведення відкритих занять на курсах підвищення кваліфікації 
256. 07.11 Про випуск слухачів курсів 
257. 07.11 Про висвітлення діяльності інституту 
258. 07.11 Про виконання обласної програми «Болонський процес і вища освіта 

Полтавщини» у 2008 р. 
259. 10.11 Про внесення змін до наказу ПОІППО від 30.09.08 р. №213 «Про проведення 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 
супровід упровадження профілізації: теорія і практика» 

260. 10.11 Про розповсюдження буклету «Голодомор 1932-1933 років на Полтавщині» 
261. 10.11 Про проведення обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2008» 
262. 11.11 Про зарахування слухачів курсів  
263. 11.11 Про організацію стажування Луценко С.В. та Матвієць Т.В. 
264. 11.11 Про оплату праці  
265. 11.11 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2008-2009 н.р. 
266. 14.11 Про випуск слухачів курсів 
267. 17.11 Про виконання доручень ректорату інституту від 03.11.08 р. «Про роботу відділів 

інституту щодо впровадження сучасних засобів навчання» 
268. 17.11 Про випуск слухачів курсів 
269. 18.11 Про зарахування слухачів курсів 
270. 18.11 Про визначення робочих місць працівників інституту (Дідіченко Н.В., 

Кас’яненко Є.І., Мартинець О.М.) 
271. 18.11 Про виконання навчального навантаження кафедри педагогічної майстерності 
272. 18.11 Про виготовлення печатки (санаторій-профілакторій) 
273. 18.11 Про підведення підсумків роботи ПОІППО за 2008 р. та планування на 2009 р. 
274. 18.11 Про проведення обласного семінару для методисті української мови та 

літератури РМК (ММК) 
275. 18.11 Про підготовку матеріалів до видання книг «Педагогічна освіта і наука в Україні: 

історія, сьогодення та перспективи розвитку. Полтавщина» та «Історія ПОІППО» 
276. 24.11 Про випуск слухачів курсів  
277. 24.11 Про організацію стажування Чернової О.С. 
278. 24.11 Про затвердження заходів ПОІППО з розвитку освіти в Україні на період до 

2011 р. 
279. 24.11 Про безкоштовну передачу часопису «Освіта Полтавщини» 
280. 24.11 Про безкоштовну передачу часопису «Освіта Полтавщини» 
281. 24.11 Про безкоштовну передачу часопису «Освіта Полтавщини» 
282. 24.11 Про підведення підсумків наукової та експериментальної роботи ПОІППО за 

2008 р. та планування на 2009 р.  
283. 28.11 Про випуск слухачів курсів  
284. 28.11  Про оплату праці у листопаді 2008 р.  
285. 02.12 Про закріплення автомобіля GELLY 
286. 02.12 Про нагородження 
287. 02.12 Про зарахування слухачів курсів 
288. 02.12 Про організацію стажування Сергеєвої Л.О. 
289. 04.12 Про безкоштовне розповсюдження методичних рекомендацій на допомогу учням 

старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам вузів та вчителям хімії 
«Розрахунок складу сумішей речовин» 

290. 08.12 Про випуск слухачів курсів 
291. 08.12 Про розвиток та підтримку веб-сайту ПОІППО 
292. 08.12 Про безкоштовне розповсюдження методичного посібника «Інтелектуальна гра 

«Дебати» у навчально-виховному процесі» 
293. 08.12 Про проведення обласного етапу ІХ Міжнародного конкурсу з української мови 
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імені Петра Яцика 
294. 12.12 Про випуск слухачів курсів 
295. 12.12 Про безкоштовне розповсюдження методичного посібника «Християнська етика 

в українській культурі» 
296. 12.12 Про організацію курсової перепідготовки вчителів, які будуть інформатику у 9-х 

класах за новою навчальною програмою 
297. 15.12 про випуск слухачів курсів (дистанційна форма) 
298. 15.12 Про роботу інституту у святкові дні 
299. 16.12 Про зарахування слухачів курсів  
300. 16.12 Про роботу курсів підвищення кваліфікації у 2009 р. 
301. 16.12 Про організацію стажування Бобирьової В.М. 
302. 16.12 Про організацію стажування Романенка В.В. 
303. 19.12 Про випуск слухачів курсів 
304. 19.12 Про затвердження Плану заходів по виконанню Державної цільової програми 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 
2008-2011 роки 

305. 23.12 Про відрахування слухачів курсів вчителів географії (очно-дистанційна форма) 
306. 24.12 Про проведення заходів присвячених святкуванню Нового року (2009 р.) 
307. 24.12 Про нагородження 
308. 24.12 Про оплату праці у грудні 2008 р. 
309. 26.12 Про заходи із забезпечення режиму жорсткої економії бюджетних коштів 
310. 23.12 Про організаційно-методичну діяльність із проведення апробації навчальної 

літератури у 2008/2009-2009-2010 н.р 
311. 26.12 Про випуск слухачів курсів  
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6. Участь працівників ПОІППО у роботі Всеукраїнських і міжнародних конференцій і 
семінарів. (Шарлай Т.В.) 
 

Підрозділ, учасник Назва конференції, семінару Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і 
результати 

участі ПОІППО
Кафедра філософії та економіки освіти 

Клепко С.Ф. 
 

ВНПК 
«Спадщина Макаренка і 
педагогічні пріоритети 

сучасності». 

м. Полтава 12-14 
квітня 

Доповідь, 
публікація 

Клепко С.Ф. 
 

Щорічний освітній форум 
«Артемівські діалоги» 

Міжнародний 
дитячий центр 

«Артек» 

18-21 
вересня 

Доповідь, 
публікація 

Клепко С.Ф. 
 

ІХ  МНПК 
«Освіта і доля нації» 

м. Харків 3-4 жовтня Доповідь, 
публікація 

Клепко С.Ф. 
 

ВС 
 «Система навчально-

методичного забезпечення 
освітньої галузі» 

м. Полтава 17 квітня Доповідь, 
публікація 

Клепко С.Ф., 
Золотухіна В.М. 

 

МНПК  
«Інноваційні технології в 
професійній підготовці 

вчителя трудового навчання: 
проблеми теорії і практики», 

присвячена пам’яті 
Д.О.Тхоржевського 

м. Полтава 9-10 
жовтня 

Доповідь, 
публікація 

Кафедра менеджменту освіти 
Водолазська Т.В.,  
Королюк С.В. 

МНПК  
 «Спадщина А.С. Макаренка і 

педагогічні пріоритети 
сучасності» 

ПДПУ 12-14 
березня  

Експерти 
інтерактивної гри 

«Спадщина 
Макаренка і 
сучасність» 

Зелюк В.В., 
Королюк С.В. 

ВНПК 
 «Розвиток післядипломної 
педагогічної освіти в Україні: 
стан, проблеми, перспективи»

Дніпропетровсь
кий ОІППО 

26-27 
березня 

 

Тези конференції

Королюк С.В. ВНПК 
 «Забезпечення якості освіти в 

ЗНЗ» 

Волинський 
ОІППО 

16-17 квітня 
 

Доповідь, тези 
конференції 

Водолазська Т.В. МК 
 «Сільська школа як центр 
територіальної громади. Від 
громади до громадянського 

суспільства» 

Вінницький 
ОІППО 

17 квітня  Участь, тези 
конференції 

Водолазська Т.В. ВНПС 
 «Система навчально-

методичного забезпечення 
освітньої галузі» 

ПОІППО 17 квітня  Тези конференції

Королюк С.В. МНПК 
 «Проектування освітніх 

ПОІППО 25-26 
вересня  

Учасник, тези 
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систем: технології, досвід, 
практика» 

Водолазська Т.В ВНПК 
 «Квазіпросторові відносини 

людини і середовища: 
педагогічний, психологічний, 

біологічний, медичний 
аспекти» 

ПДПУ 15-16 
жовтня  

Учасник, тези 

Королюк С.В. ВНПК 
 «Відкрита професійна освіта: 
стратегії та перспективи»  

м. Запоріжжя 23-24 
жовтня 

Учасник, тези 

Зелюк В.В.,  
Королюк С.В. 

І-й Міжнародний форум 
освітянських керівників 

«Лідери української школи: 
роль директора сучасного 
навчального закладу» 

м. Київ 29 жовтня  Учасники 

Королюк С.В. МНПК 
 «Компетентнісно орієнтована 
освіта: досвід, проблеми, 

перспективи»  

м. Донецьк 5-6 
листопада 

Учасник, тези 

Королюк С.В. ВНПК 
 «Комп’ютерна грамотність 

вчителів з точки зору 
стандартів ЄС»  

м. Полтава 18-20 
листопада 

Учасник, тези 

Кафедра педагогічної майстерності 
Білик Н.І. МНПС  

«Спадщина А.С.Макаренка і 
педагогічні пріоритети 

сучасності» 

м. Полтава 12-14 
березня 

Виступ 

Білик Н.І. Міжнародні макаренківські 
читання-2008 «Макаренко 
ХХШ: неиспользованные 

возможности» 

м. Москва 1 квітня  Виступ  

Білик Н.І. VI  Міжнародний конкурс 
ім. А. С. Макаренка 

м. Москва 2-5 квітня Проведення 
майстер-класу 

«Розвиток 
творчого 
потенціалу 
вчителя» 

Білик Н.І. ВНПС  
«Система навчально-

методичного забезпечення 
освітньої галузі»  

м. Полтава 17 квітня 
2008 року 

Виступ  

Білик Н.І. ВНПК  
«Гуманізація соціального 

управління»  

м. Харків 29 квітня  Видано 
спецвипуск 
ж.«Імідж 
сучасного 
педагога»  

№№3–4, 2008.  
Білик Н.І. ВНПК 

 «Соціально-педагогічний 
м. Полтава 21-22 

травня 
Виступ  
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комплекс регіону: теорія і 
практика» 

Білик Н.І.  МНПК  
«Методика викладання 

природничих дисциплін у 
вищій школі» (ХV 

Каришинські читання)  

м. Полтава 29-30 
травня  

Проведено 
семінар-тренінг 
«Педагогічна 
майстерність 
керівника ЗНЗ: 
проективна 

діяльність школи-
господарства» 

Білик Н.І. ІІІ МНПК 
 «Інноваційні технології в 
професійній підготовці 

вчителів трудового навчання: 
проблеми теорії і практики» 

м. Полтава 9-10 жовтня Виступ 

Білик Н.І. МНПК 
 «Компетентісно орієнтована 
освіта: досвід, проблеми, 

перспективи» 

м. Донецьк 5-6 
листопада 

Виступ  

Новак О.О. ВНПК  
«Система розвивального 
навчання Д.Б. Ельконіна-
В.В.Давидова: досягнення, 
проблеми та перспективи» 

м. Київ  21 
листопада 

Виступ  

Кафедра методики змісту освіти 
МНПК 

 «Спадщина А.С. 
Макаренка і педагогічні 
пріоритети сучасності» 

м. Полтава 12-14 
березня 

Доповідь, 
стаття 

МК 
 «Полікультурність, діалог 

і злагода: українські 
реалії» 

м. Мелітополь 22-23 
травня 

Доповідь, 
стаття 

МНПК 
 «Проектування освітніх 
систем: технології, досвід, 

практика» 

м. Полтава 25-26 
вересня 

Доповідь, 
стаття 

ІІІ МНПК 
 «Інноваційні технології в 
професійній підготовці 
вчителя трудового 

навчання: проблеми теорії 
і практики» 

м. Полтава 9-10 
жовтня 

Доповідь, стаття 

МНК 
 «Місія викладача вищої 

школи в контексті 
сучасних освітніх 

викликів» 

м. Львів 16-17 
жовтня 

Доповідь, 
стаття 

Пашко Л.Ф. 

МНПК 
 «Компетентнісно 

орієнована освіта: досвід, 

м. Донецьк 5-6 
литопада 

Стаття 
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проблеми, перспективи» 

Семінар «Виміри 
європейської освіти» 

м. Полтава 25 
вересня 

Доповідь, 
стаття 

Методологічний семінар 
«Диференціація навчання 

на різних ступенях 
загальної середньої 

освіти: теорія, практика, 
перспективи» 

м. Київ 19-29 
литопада 

Доповідь, 
стаття 

ОЗС 
 „Формування ключових 

життєвих 
компетентностей у 
процесі профільного 

навчання” 

м. Кременчук 11 
литопада 

Доповідь, 
стаття 

МНПК 
 “Цінності гуманістичної 

освіти. Виклик 
майбутньому 
суспільству?” 

м. Львів , 
Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка 

22-24 
травня 

Доповідь, 
стаття 

ВК 
«Лінгвістика тексту: 
теорія й практика». 

м. Херсон, 
Херсонський 
національний 
педагогічний 
університет 

2-10 
квітня 

Доповідь, 
стаття 

Всеукраїнські 
Гончарівські читання. 

м. Дніпропетровс
ьк, Національний 

гірничий 
університет 

11-12 
квітня 

Участь у 
секційному 
засіданні 

ВНПК 
«Феномен Олеся Гончара 
в духовному просторі 
українства», присвячена 

90-річчю від дня 
народження О.Гончара. 

м. Полтава, 
Полтавський 
державний 
педагогічний 

університет імені 
В.Г. Короленка 

26-27 
травня. 

Доповідь, 
стаття 

ВНПК 
 «Творчість Олеся 

Гончара в 
соціокультурному й 
національному 

параметрах, присвячена 
90-річчю від дня 

народження О.Гончара». 

м. Дніпропетровс
ьк, 

Дніпропетровськи
й національний 
університет 

17-18 
квітня 

Участь у 
секційному 
засіданні 

ВНПК 
 «Взаємодія лексичної і 
граматичної семантики».

м. Київ, 
Національний 
педагогічний 

університет імені 
М.П.Драгоманова

5,6 
травня. 

Доповідь, 
стаття 

Степаненко М.І. 

ВНПК 
 «VII Короленківські 

м. Полтава, 
Полтавський 

20-22 
жовтня 

Участь у 
секційному 
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читання». 
 

державний 
педагогічний 

університет імені 
В.Г.Короленка 

засіданні 

ВНПК 
 «Мова як світ світів. 
Поетика текстових 

структур». 

м. Київ, 
Київський 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка

5 
листопад

а 

 

ВНПК 
 «Актуальні проблеми 
вивчення життя і 
творчості Ольги 
Кобилянської та 
українського 

літературного процесу». 

м. Чернівці, 
Чернівецький 
національний 
університет 

28-28 
листопад

а 

Доповідь, 
стаття 

ВНПК 
 «Українська 
культуромовна 

особистість учителя: 
реалії та перспективи». 

м. Глухів, 
Глухівський 
державний 
педагогічний 
університет 

25-26 
вересня 

Участь у 
секційному 
засіданні 

РК 
«Іван Стешенко – поет і 

міністр: Науково-
практична конференція».

м. Полтава, 
смт. Диканька 

12 
вересня 

Доповідь, 
стаття 

Міжвишівська 
конференція 

«Лінгвокультурологія». 
 
 

м. Київ, 
Національний 
педагогічний 

університет імені 
М.П.Драгоманова

6 
листопад

а 

Доповідь, 
стаття 

МНПК 
 «Компетентнісно 

орієнована освіта: досвід, 
проблеми, перспективи» 

м. Донецьк 5-6 
листопад

а 

Стаття, 
доповідь 

Корягіна Н.В. 

ОЗС 
 Формування ключових 

життєвих 
компетентностей у 
процесі профільного 

навчання 

м. Кременчук 11 
листопад

а 

Доповідь, 
стаття 

МНПК 
Творчість Олеся Гончара 

у світовому 
літературному контексті

м. Полтава 27-29 
травня 

Участь у 
секційному 
засіданні 

ВС 
«Літературна освіта 

школярів» 

м. Черкаси квітень Обмін досвідом 
роботи 

Коваленко О.П. 
 

ВС 
«Актуальні питання 
поліпшення якості 
вивчення української 
мови і літератури в 12-

м. Черкаси 
м. Київ 

квітень 
9 вересня 

Пропозиції по 
оформленню 
записів у 
класних 
журналах 
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річній загальноосвітній 
школі» 

Міжнародний фестиваль 
мов «Екологія 
спілкування» 

м. Комсомольськ 11 квітня Виступ з 
доповіддю 

МНПК 
«Формування духовності 
особистості громадянина: 
цінності й пріоритети» 
Духовний розвиток 

м. Київ 
 
 
 

 

27-28 
березня 

Участь у роботі 
круглого столу

Ювілейний захід 
видавництва «Шкільний 
світ» ( 10-річчя газети 

«Завуч») 

м. Київ 30-31 
жовтня 

Участь у роботі 
круглого столу

Чирка В.В. 
 

 ХІ міжнародна виставка 
навчальних закладів 

«Сучасна освіта в Україні 
– 2008» 

 

м. Київ 27-29 
лютого 

Участь:  
номінація 

«Упровадження 
здобутків 

педагогічної 
науки в освітню 

практику» 
(інноваційна 
розробка з 
етики) 

ВНК 
«Актуальні проблеми 

вивчення Голодомору 1932-
1933 рр. та політичних 
репресій в Україні 

м. Полтава 16-27 
травня 

Доповідь Єрмак О.П. 

МНК 
 «Гадяцька унія 1658 року: 
контроверсії минулого і 

сучасність 

м. Полтава, 
м. Гадяч 

4-5, 16-
17 

вересня 

Доповідь 

Ільченко В.Р. МНК 
«Педагогіка 

життєтворчості в 
контексті нової філософії 

освіти» 

м. Дніпропетровськ 13-14 
травня 

Участь у роботі 
круглого столу

Яворський Е.Б. МНПК 
 «Спадщина 

А.С. Макаренка і 
педагогічні пріоритети 

сучасності» 

м. Полтава 12-14 
березня 

Доповідь, 
стаття 

 ВК 
 «Особистісно орієнтоване 
навчання математики: 

сьогодення і перспективи»

м. Полтава 6-7 
вересня 

Доповідь, 
стаття 

Центр практичної психології та соціальної роботи 



 162

Муліка К.М. ВНПК 
 «Психологічні та соціально-

економічні основи 
забезпечення організаційного 
розвитку освітніх закладів» 

м. Переяслав-
Хмельницький

22-23 
травня 

Доповідь, 
публікація 

Лук’яненко Н.О. ВНПК 
«Комп'ютерна грамотність 
учителів з точки зору 

стандартів ЄС» 

м. Полтава 18-20 
листопада 

Доповідь, 
публікація 

Сухенко Я.В. ВНПК 
«Актуальні проблеми 

психології толерантності» 

м. Луцьк 21-22 
листопада 

Доповідь, 
публікація ВАК 

Муліка К.М., 
Лук’яненко Н.О., 
Сухенко Я.В. 

ВНПК 
«Психолого-педагогічний 

супровід профілізації освіти: 
теорія і практика» 

м. Полтава 10-11 
грудня 

Доповідь, тези 
 

Муліка К.М. ВНПК  
«Науково-організаційні засади 

розвитку психологічної 
служби системи освіти» 

м. Рівне 26-27 
листопада 

Доповідь, участь 
у дискусії, 

пропозиції щодо 
розробки 

Положення про 
Центри 

практичної 
психології і 
соціальної 
роботи 

Центр педінновацій та інформації 
Сиротенко Г О., 
Іщенко Л.М., 

Мартинець О.М. 
 
 

Обласний тренінг з теми 
«Школа майбутнього» у 
рамках українсько-

нідерландського Проекту 
«Громадські платформи 

освітніх реформ в Україні» 

м. Полтава 11-12 
квітня 

Новини ПОІППО,
№ 4 (92), квітень, 

2008, 
рекомендації, 

робочі матеріали 
до конференції 

Сиротенко Г О., 
Іщенко Л.М., 

Мартинець О.М. 

РК 
 «Школа майбутнього: мрія, 
образ, проект…» у рамках 

українсько-нідерландського 
Проекту «Громадські 

платформи освітніх реформ в 
Україні» 

м. Полтава, с. 
Ковалівка, 

обласний ліцей-
інтернат для 
обдарованих 
дітей із 
сільської 
місцевості 

25-26 
вересня 

Рекомендації, 
робочі матеріали
до конференції 

Сиротенко Г О., 
Іщенко Л.М. 

 

МК 
 “Школа майбутнього, школа 
для майбутнього: розвиток 
школи на місцевому рівні” 

м. Київ 
14 

листопада 
Матеріали до 

збірника(у друці)

Іщенко Л.М. 
 

ВНПК 
 “Комп’ютерна грамотність 

учителів з точки зору 
стандартів ЄС 

м. Полтава 
18-20 

листопада 
Рекомендації до 
конференції 

Відділ дошкільної , початкової та спеціальної освіти 
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Крилевець М.П. ВСП 
«Освітня система «Довкілля»: 
методичний менеджмент 

інновацій у системі проектно-
впроваджувальної діяльності»

м. Івано-
Франківськ 

18-19 
червня 

Участь у роботі 
круглого столу з 
даної проблеми 

Крилевець М.П. ВНМК 
«Проблеми післядипломної 
освіти педагогів: інновації в 
сучасній освіті» на базі 
Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної 
освіти. 

м. Ужгород 23-24 
жовтня. 

Участь у роботі 
круглого столу з 
даної проблеми 

Крилевець М.П. ВК 
«Налагодження співпраці для 

освіти у сільських 
середовищах». 

м.Рівне 13 
листопада 

Участь у 
розробці проекту

Крилевець М.П. МК 
«Школа майбутнього» 

м. Київ 14 
листопада 

Фасилітатор 
групи 

Крилевець М.П. ВНПК 
«Система розвивального 
навчання Д.Б.Ельконіна – 
В.В. Давидова: досягнення, 
проблеми та перспективи». 

м. Київ 21-22 
листопада 

Участь у роботі 
секції початкової 

освіти 

Пасяда М.І. 
 

ВНПС 
«Моніторингове дослідження 
як інформаційна база в системі 

управління дошкільною 
освітою» 

 
м. Запоріжжя 

 

22-23 квітня 
 

Звіт, узагальнена 
анкета в центр 
моніторингу та 

оцінки 
превентивної 

освіти 
Пасяда М.І. 

 
ВПС 

«Психолого-педагогічний 
супровід освітнього процесу в 

ДНЗ» 

м. Запоріжжя 2-7 червня 
 

 

Пасяда М.І. 
 
 

ВНПС 
«Використання інноваційних  

освітніх технологій для 
підготовки педагогів  

дошкільників» 

м.Київ 26-27 
лютого 

 

Проведення 
тренінгу 

 

Сімон О.П. ВНПС 
«Надання ранньої комплексної 

корекційно-розвиткової 
допомоги та проведення 

лікувально-профілактичної 
роботи з дітьми дошкільного 
віку в умовах закладу нового 

типу» 

м.Львів 19-20 
листопада 

 

Відділ методики виховання 
Настенко Н.В. ВНПК 

«Взаємодія діяльності 
навчальних закладів з 
громадянськими 

м. Київ 18-19 
вересня 

Виступ 
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організаціями з проблеми 
соціального становлення 

дітей та молоді» 
Настенко Н.В. Міжнародний форум «Ні – 

насильству» 
м. Київ 16-17 

жовтня 
Дискусія 

Настенко Н.В. ВНПК 
«Студентське  та учнівське 
самоврядування: здобутки, 
проблеми, перспективи 

розвитку» 

м. Полтава 24 жовтня Доповідь, 
публікація 

Настенко Н.В. ВНПК 
«Виховний ідеал  

Г.Ващенка. До 130-річчя.» 

м. Полтава 21березня Тези, публікація

Гелеверя Р.О. Спадщина А.С.Макаренка і 
педагогічні пріоритети 

сучасності 

м Полтава Квітень Публікація 

Гелеверя Р.О. Методологія створення 
регіональних центрів 

євроатлантичної інтеграції 

м. Полтава 25 вересня Виступ 

Каліберда Г.А. ВНПС 
«Актуальні аспекти 
морально-духовного 
виховання школярів» 

м. Київ 22-23 
травня 

Виступ 

Каліберда Г.А. Міжнародні науково-
практичні просвітницькі 
читання «Духовність, 
культура і наука: 

відтрадицій до майбуття» 

м. Київ 16-18 
жовтня 

Виступ 

Кирієнко М.І. ВС 
 «Впровадження 

інноваційних технологій у 
викладанні фізичної 

культури». 

м. Луцьк 10-14 
вересня 

Виступ 

Кирієнко М.І. ВС 
 «Ефективність проведення 
уроків з предмета «Захист 

Вітчизни». 

м. Київ 29-31 
жовтня 

Виступ 

Кирієнко М.І. ВС 
 «Стан та перспективи 
розвитку футболу». 

м. Київ 13-14 
листопада 

Виступ 

Халецька Л.Л. МНПК 
 «Професійна підготовка 

вчителя музичного 
мистецтва: від традицій до 

інновацій» 

м. Полтава, ПДПУ 
імені В.Г.Королен

ка 

17-18 
квітня 

Виступ-
презентація 

Халецька Л.Л. Україно-Словацький проект Словаччина,   
м. Полтава, 
м.Кременчук 

4 семінари  
протягом 
року 

 

Халецька Л.Л. Нідерландський проект м. Київ, 
м. Полтава 
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Чемшит В.Г. МНПК 
 «Інноваційні технології в 
професійній підготовці 

вчителя трудового навчання: 
проблеми теорії і практики», 

присвячена пам’яті 
Д.О.Тхоржевського 

м.Полтава 9-10 
жовтня 

Член 
оргкомітету. 
Презентація 

СДГ, 
Збірник наукових 

праць, ЗМІ, 
новини ПОІППО

Чемшит В.Г. ВС 
 методистів трудового 
навчання обласних 

інститутів післядипломної 
педагогічної освіти з 
проблеми «Робота 
методичних служб з 

підвищення кваліфікації 
вчителів трудового 

навчання» 

м. Хмельницьк 
 
 

20-21 
травня 

Участь в 
круглому столі 

Чемшит В.Г. ВС 
методистів трудового 
навчання обласних 

інститутів післядипломної 
педагогічної освіти на тему 

«Робота методичних служб з 
підвищення кваліфікації 
вчителів трудового 

навчання» 

м. Суми 3-4 грудня Виступ-
презентація з 
досвіду роботи 

(20 хв.) 

Чемшит В.Г. МНПК 
 «Спадщина 

А.С..Макаренка і педагогічні 
пріоритети сучасності, 

присвяченої 120-йрічниці з 
дня народження» 

м. Полтава 12-14 
березня 

Публікація. 
Презентація СДГ

Чемшит В.Г. Всеукраїнський 
педагогічний конгрес, 

присвячений 130 роковинам 
від дня народження 

професора Г.Г.Ващенка « 
Духовно-моральна 
Парадигма творчості 
Григорія Ващенка» 

м. Полтава 22-23 
квітня 

Виступ. 
Презентація 

творчих проектів 
учасниками 

СДГ(керівник) 

Чемшит В.Г. ОНМС 
 за темою «Особистісно-
орієнтований підхід у 
навчально-виховному 

процесі шляхом 
упровадження 

інтерактивних форм 
навчання» (запрошення 

ХОІППО) 

Харківський 
обласний науково-

методичний 
інститут безперер-
вної освіти (Харків
Харківська обл.) 

24 квітня Виступ. 
Майстер-клас, 
урок в 7 класі за 
темою «Художнє 
конструювання» 
та презентація 

СДГ 

Чемшит В.Г. МНПК 
 «Проектування освітніх 
систем: технології, досвід, 

м. Полтава 25-26 
вересня 

Публікація 
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практика» 

Чемшит В.Г. ВНПС 
 «Система навчально-

методичного забезпечення 
освітньої галузі» 

м. Полтава 17 квітня Виступ  на 
пленарному 
засіданні 

Чемшит В.Г. ВНПК 
 «Психолого-педагогічний 
супровід профілізації освіти: 

теорія і практика» 

м. Полтава 10-11 
грудня 

 

Член 
оргкомітету. 
Публікація 

 
Чемшит В.Г. Перші науково-педагогічні 

читання «Наукові розвідки 
студентської молоді в 

умовах єдиного освітнього 
простору» 

м. Полтава 
ПДПУ 

22 травня Виступ 

Відділ природничо-математичних дисциплін 
Романець Л.А. Х з’їзд Українського 

Географічного товариства 
м. Київ 27 березня Публікація 

Буйдіна О.О. ВС 
 методистів хімії 

м. Київ 29-30 
жовтня 

Виступ 

Гарус І.Б. ВС 
 методистів математики 

м. Коблево 24-30 
червня 

Виступ 

Козак І.О. ВНПК 
«Соціально-педагогічні засади 

виховання морально 
гармонійної особистості» 

М. Київ 22-23 
жовтня 

Виступ на тему 
«Здоров’язберіга
юча компонента 

процесу 
викладання 
біології в 

основній школі»
Козлов О.Є. ВНПК 

 «Соціально-педагогічні засади 
виховання морально 

гармонійної особистості» 

М. Київ 22-23 
жовтня 

Виступ на тему 
«Проблема 

бездоглядності 
школярів в 
умовах 

глобалізації» 
Козак І.О. МК 

 «Діалог про підручник: час 
говорити, час діяти» 

М.Київ 10-11 
грудня 

Фасилітатор 
групи 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Цехановська В.О. «Формування компетентісного 

підходу у вивченні іноземних 
мов» 

м.Черкаси 7-9 травня Участь у роботі 
круглого столу 

Коваленко О.П. МС 
Творчість Олеся Гончара у 
світовому літературному 

контексті 

м.Полтава 27-29 
травня 

Участь у 
секційному 
засіданні 

Коваленко О.П. ВС 
«Літературна освіта школярів»

м. Черкаси квітень Обмін досвідом 
роботи   

Коваленко О.П. ВС 
«Актуальні питання 

м. Черкаси 
м. Київ 

квітень 
9 вересня 

Пропозиції по 
оформленню 
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поліпшення якості вивчення 
української мови і літератури в 

12-річній загальноосвітній 
школі» 

записів у класних 
журналах  

Коваленко О.П. Міжнародному фестивалі мов 
«Екологія спілкування» 

м.  
Комсомольськ

11 квітня  Виступ з 
доповіддю 

Чирка В.В. МНПК 
 «Формування духовності 
особистості громадянина: 
цінності й пріоритети» 
Духовний розвиток 

м. Київ 27-28 
березня 

Участь у роботі 
круглого столу 

Чирка В.В. ювілейному заході 
видавництва «Шкільний світ» 

( 10-річчя газети «Завуч»)  

  м. Київ 30-31 
жовтня 

Участь у роботі 
круглого столу 

Чирка В.В. ХІ міжнародній виставці 
навчальних закладів «Сучасна 

освіта в Україні – 2008» 

 м. Київ 27-29 
лютого 

Участь:  
номінація 

«Упровадження 
здобутків 

педагогічної 
науки в освітню 

практику» 
(інноваційна 

розробка з етики)
Міщеко І.О. ВС 

 з питань гендерної рівності 
м. Київ 25-26 

листопада 
Участь у 
секційному 
засіданні 

Міщенко І.О. ВС 
 «Проблеми змісту історичної 
освіти та шляхи їх вирішення»

м. Київ 4 грудня Участь у 
секційному 
засіданні 
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7. Список уживаних скорочень 
ВГД – відділ гуманітарних дисциплін 
ВДПС – відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
ВМВ – відділ методики виховання 
ВНПК – Всеукраїнська науково-практична конференція:  
ВНПС – Всеукраїнський науково-практичний семінар 
ВПМД – відділ природничо-математичних дисциплін 
ВС – Всеукраїнський Семінар 
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 
СПК – соціально-психологічна компетентність 
ДПА – державна підсумкова атестація 
ОЗС – обласний зональний семінар 
ОІМН – обласна інструктивно-методична нарада 
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