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ВСТУП (Клепко С.Ф.) 

 
Особливі результати  роботи ПОІППО у 2004 р. 

 

Особливими результатами  роботи ПОІППО у 2004 р. стали такі досягнення: 

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

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

Із метою забезпечення інноваційного характеру розвитку  ПОІППО продовжувалося 
впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій,  інтерактивних  форм  і  
методів   навчання,   гнучких навчальних   програм  перепідготовки,  вивчення,  узагальнення  та 
обмін позитивним вітчизняним і зарубіжним  досвідом,  нарощування та модернізацію 
обчислювальної техніки і програмного забезпечення, підвищення ефективності їх використання 
в навчальному процесі. 

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

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

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

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

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

Розпочато проведення апробації електронних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів  

Освітяни області розпочали працювати в програмі “Intel®Навчання для майбутнього”. 

Про ці та інші результати роботи ПОІППО з розвитку освіти Полтавщини інститут 
звітував у Національному комплексі „Експоцентр України” на виставці-презентації 
Сорочинського ярмарку в Києві – 2004 (26-29 лютого 2004 року) та Всеукраїнській виставці-
презентації „Освіта України” (6-9 жовтня 2004 року). 

У відповідності до Державної  програми  розвитку  вищої  освіти  на 2005-2007 роки, 
затвердженої Постановою КМУ від 8 вересня 2004 р. N  була затверджена програма розвитку 
ПОІППО на 2005-2007 роки. 

 

2004 рік в історії ПОІППО 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського є  
правонаступником заснованого у 1939 році на базі Полтавського міського методичного кабінету 
та комбінату перепідготовки вчителів обласного інституту вдосконалення вчителів.  1992 року 
останній реорганізовано у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників, який 2000 року перейменовано у Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (ПОІППО). Роком раніше постановою Кабінету міністрів України закладу 
присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського. У 2004 році інститут відзначив 65-річчя 
(див. спецвипуск „ІСП”, 2004, № 6). 

Установа має типове 4-поверхове приміщення, актову залу на 100 місць, 7 навчальних аудиторій 
на 230 місць, 2 комп’ютерні класи, комп’ютерну лабораторію, ресурсний центр з громадянської 
освіти з доступом до Інтернету, гуртожиток на 200 місць, санаторій-профілакторій на 75 місць, 
транспортні засоби. 

Керівництво інститутом здійснюють ректор та  проректори з науково-методичної, навчальної та 
наукової роботи. Штат інституту включає 2-х докторів наук та 2 професорів, 21 кандидата наук, 
57 методистів, серед яких 34 –  вищої категорії. До навчального процесу залучено кращих 
фахівців ВНЗ: погодинниками працюють 9 професорів, 45 кандидатів наук; 129 учителів-
практиків. 

1994 року заклад отримав ліцензію на освітню діяльність, пройшовши атестацію та чергове 
ліцензування на підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У 2004 р. ліцензія була 
продовжена. 
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Структура 

 

Структура ПОІППО включає 4 кафедри, 6 відділів, центр педагогічних інновацій та інформації, 
обласний центр практичної психології та соціальної роботи, кабінет нових інформаційних 
технологій, лабораторію ТЗН, бібліотеку. 

Освітню діяльність інституту провадять кафедри педагогічної майстерності, філософії освіти та 
економіки, менеджменту освіти, методики змісту освіти. 

Редакційно-видавничий відділ здійснює підготовку до друку навчально-методичної літератури, 
посібників, журналу „Постметодика”. 

Бібліотека та читальний зал щороку обслуговують понад 11 тис. читачів, забезпечуючи освітян 
педагогічною, гуманітарною, економічною та довідковою літературою, підручниками, 
виданнями ПОІППО. Книжковий фонд у 2004 р. з 23600 примірників зріс до 24.774 прим..  

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

На базі інституту також діє обласний тренінгів центр природного розвитку дитини, який 
експериментує у ряді дошкільних закладів області здоров’язберігаючі технології. 

 

Курси для вчителів 

 

Одним із основних напрямів діяльності ПОІППО є організація післядипломної освіти 
педпрацівників. Вона здійснюється відповідно до Концептуальних засад розвитку 
післядипломної освіти в Полтавській області. Усього з часу заснування інституту курсову 
перепідготовку в ньому пройшли більше ніж 250 тис. педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації здійснюється за 45 напрямами на одномісячних курсах з відривом від 
роботи, на двотижневих проблемних курсах за індивідуальною та дистанційною формою 
навчання без відриву від роботи, на виїзних курсах та постійно діючих семінарах. Упроваджено 
таку форму роботи, як участь педагогів у спеціальних дослідницьких групах, що прирівнюється 
до проходження курсів. Щороку на базі  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  
проводяться курси підвищення кваліфікації для викладачів. 
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Працівники інституту використовують нові форми навчання – модульно-тьюторську систему, 
інноваційні курси, зокрема, організаційно-діяльнісну та пролонгаційно-діяльнісну гру та  
тренінгові заняття. 

На базі Кременчуцького педучилища створено консультативно-методичний центр, де проходять 
курси близько 600 освітян із 9 прилеглих районів області. 

У 2004 р. інститут продовжив традицію проведення госпдоговірних курсів із проблем 
педагогіки та психології для викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

 

Міжнародне співробітництво 

 

Значну увагу інститут приділяє міжнародному співробітництву, яке включає спільну з 
закордонними науковими та освітніми закладами перепідготовку слухачів;  проведення та 
участь у міжнародних конференціях і семінарах,   педагогічних виставках. 

Традиційно були проведені в 11 й раз курси для вчителів англійської мови за участю викладачів 
LЕЕ-університету (США, штат Теннесі), семінари-презентації навчально-методичних 
матеріалів.   

Інститут в 2004 році розпочав співробітництво в міжнародній програмі Intel, розпочато масове 
навчання комп’ютерної грамотності вчителів загальноосвітніх дисциплін. 

Науковці ПОІППО – активні учасники наукових міжнародних конференцій та семінарів в 
Україні та за кордоном (у Польщі, Білорусі, США). Здійснено низку проектів щодо входження у 
Європейський освітній простір проведено семінар „Зміст шкільної освіти в контексті 
європейської та євроатлантичної інтеграції” та здійснено спільний українсько-польський 
освітній проект “Підвищення якості роботи школи”. 

Робота  з міжнародних зв‘язків та заходи з інтеграції у ЄС сприяють ефективності організації 
післядипломної освіти, є запорукою подальшого розвитку інституту як основного методичного 
центру професійного вдосконалення педкадрів.  

 

Видавнича  діяльність 

Авторитет інституту зростає завдяки видавничій діяльності, організації обласних виставок 
передового педагогічного досвіду.  

За час існування інституту опубліковано понад 1260 назв книг, збірників, брошур, статей. У 
2004 р. проведено 11-й обласний ярмарок педтехнологій “Творчі сходинки освітян 
Полтавщини”,  видано 6 номерів науково-методичного журналу “Постметодика” №№52-58 та 10 
нових випусків журналу „Імідж сучасного педагога”, черговий щорічний анотований каталог 
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“Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини” для популяризації кращого педагогічного 
досвіду  видано. Результати роботи інституту систематично висвітлюються на сторінках 
педагогічної преси, науково-методичних видань, в передачах радіо та телебачення. 

Підтримка творчості 

Особлива увага приділяється виявленню та підтримці творчих педагогів та обдарованих 
школярів. У 2004 покращилося проведення обласних конкурсів “Учитель року”, змагань 
інтелектуальної гри “Дебати”, учнівських олімпіад з базових дисциплін., науково-практичних 
конференцій, семінарів-практикумів. Інститут виступив ініціатором проведення оглядів-
конкурсів на краще оформлення навчальних кабінетів, створення кращої моделі школи 
сприяння здоров’ю та дитячого самоврядування; кращої сільської школи; авторських програм 
позашкільних закладів. Під керівництвом інституту продовжено традицію створення нових 
моделей навчальних закладів. 

Наукова робота 

Колектив ПОІППО у 2004 р. дослідження проблеми “Роль післядипломної освіти у формуванні 
особистості творчого вчителя ХХІ століття” трансформував відповідно зростанню наукового 
потенціалу інституту у дослідження проблеми „Науково-методичне забезпечення сучасних 
моделей взаємозв’язку досліджень і практики в освіті при реалізації переходу на 12-річний 
термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти”. З цього питання зроблено 
працівниками інституту 97  публікацій обсягом 124.9 ум.друк.арк., готується 8 кандидатських та 
6 докторських дисертаційних досліджень. Відповідно цій провідній темі оновлено  науково-
дослідні теми кафедр, відділів.  
 

****** 

На сучасному етапі в центрі уваги інституту – методичне забезпечення переходу 
загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, реалізація 
Державних стандартів базової і повної середньої освіти, Концепції профільного навчання в 
старшій школі.  

Маючи багаті педагогічні традиції, висококваліфіковані кадри, добру матеріально-технічну 
базу, інститут забезпечує необхідні освітянам Полтавщини умови для здобуття якісної 
післядипломної освіти на рівні державних та світових стандартів. Про цю роботу і 
повідомляється у річному звіті за 2004 – й рік. 
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РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА (Кравченко Т.О.) 

Провідним напрямом післядипломної освіти XXI століття стає забезпечення попиту і пропозиції 
на ринку товарів та послуг, досягнення високої якості та рентабельності таких послуг за рахунок 
впровадження результативних технологій навчання. 

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

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

Модернізуються навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників 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 педпрацівниками області та успішного проходження 
ними атестації. 

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

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

І як результат, у 2004 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4325 (107 % від плану) 
педпрацівників області. Зокрема:  

 на базі ПОІППО – 3448 педагоги у 107 групах, в тому числі:  

– 20 директорів шкіл та заступників з навчально-виховної роботи, 8 новопризначених 
директорів ЗНЗ (окрема робота протягом 2 років в спеціальних дослідницьких групах); 
– 17 методистів рай (міськ) методкабінетів та викладачів вищих навчальних закладів 
(стажування); 
– за сприяння та фінансування Федерації футболу України 41 вчитель фізичної культури 
області підвищив кваліфікацію з методики викладання футболу в школі; 

 на базі Консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 605 педагогів 
у 21 групі. 

 на базі 5 районних (міських) методичних кабінетів згідно з укладеними угодами, за 
рахунок місцевих коштів підвищили кваліфікацію 153 педпрацівників у 5 групах за 72(108)-
годинним навчальним планом. 

 на базі вузів І –ІІ рівня акр. за рахунок інших Міністерств згідно з угодою були 
організовані курси з проблеми “Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладачів” для 
119 викладачів. 
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Поліпшився якісний склад науково-методичних працівників, сформовано ядро професорсько-
викладацького складу. Результативність їх роботи підтверджується високим рівнем знань та 
позитивними відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності. 

Навчальний процес забезпечували 32 викладача та 34 методисти обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 64 науковці вищих навчальних закладів м.Полтави, 72 
працівники управлінь і організацій області та 136 вчителів-практиків та вихователів ДНЗ м. 
Полтави.  

Навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників модернізуються з урахуванням 
загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України. 

Для підвищення ефективності та результативності навчання слухачів удосконалюються форми 
організації навчального процесу на курсах. Практикується проведення проблемних, авторських, 
тематичних семінарів, “круглих столів” та ін. 

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

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

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

За результатами постійного вхідного та вихідного діагностування з питань рівня задоволення 
курсами встановлено, що 95% слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 98% - 
змістом, 90 % - режимом роботи, 85 % - слухачів вважають, що на активне впровадження 
придбаних знань, передових сучасних технологій впливає недостатня матеріальна база. 

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

На 2005 рік подано 4410 (що на 387 більше минулого року) замовлень на курсове підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-інтернатів, обласним 
навчально-методичним центром професійної освіти та вузами I-II рівнів акредитації . 

Планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ПОІППО на 2005 рік 
передбачено: 148 груп (4410 слухачів), в тому числі, за 108(144)-годинним навчальним планом – 
41 група (1207 слухачів), за 72(108)-годинним навчальним планом – 107 груп (3203 слухачів), 
зокрема: 
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 на базі ПОІППО: 125 груп (3736 слухачів), в тому числі, за 108(144)-годинним 
навчальним планом – 41 групи (1207 слухачів), за 72(108)-годинним навчальним планом – 85 
груп (2529 слухачів); 

 на базі КМЦ: 20 груп (621 слухачів) за 72(108)-годинним навчальним планом; 
 на базі РМК: 1 група за 72(108)-годинним навчальним планом (23 слухача) на базі 

Глобинського РМК учителі української мови та літератури; 
 на базі вузів І-ІІ р. акр.: 1 група за 72(108)-годинним навчальним планом (30 слухачів), 

курси з проблеми ”Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладачів” – Хорольський 
агропромисловий коледж; 

 для 20 керівників туристсько-краєзнавчих гуртків та об’єднань в 1 групі за 72(108)-
годинним навчальним планом.  

 

1.1. Результати діяльності спеціальних дослідницьких груп 

Згідно з планом роботи ПОІППО на 2004р. та відповідно до Положення про роботу спеціальних 
дослідницьких груп Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.. 
М.В.Остроградського, затвердженого наказом ПОІППО від 05.09.2000р. №77 «Про порядок 
створення та функціонування спеціальних дослідницьких груп ПОІППО та скасування форм 
науково-дослідної роботи «творча група» та «експериментальний майданчик», у 2004 році 
працювало 16 СДГ, із них 4 – новостворені, 11 – працюють другий рік, 1 – працює третій рік. До 
складу їх входять 134 педагогічних працівники навчальних закладів області, із них 2 мають 
звання кандидата педагогічних наук. Ними видано 4 методичні посібники, 4 методичні 
посібники підготовлено до друку, розроблено 2 програми предметних курсів, методичні 
рекомендації для вчителів різних предметів.  

Найактивнішими членами СДГ за визначеними напрямками були: Білоусько О.А., Хмара А.К., 
Брага Н.В., Міщенко І.О. (кер. Магдик О.О.);  Миколенко Д.Г., Касьяненко М.М., Бовсуновська 
В.М. (кер. Стрюк Л.О.); Похожай В.К., Сотенко Л.О., Крутько О.М. (кер. Тимошенко Н.П.); 
Шаволіна І.В. (кер. Гарус І.Б.); Шелестенко Н.О., Чірікова-Зоріна Л.С., Вестя Т.І., Хоменко В.А. 
(кер. Козак І.О.); Вареник Л.І., Піхуля В.Г. (кер. Дзюба Т.М., Королюк С.В.); Дашківська Н.Г., 
Папірна Д.Г., Кошова В.М. (кер. Настечко Н.В.); Яковенко О.П., Кочеткова І.А., Калязін Ю.В. 
(кер. Цоков О.К.); Круглова Т.І., Моргуновська  С.Д., Більченко Н.М., Войнович Б.П., 
Фальківська С.О., Запорожченко Л.О.,  Січкар Л.І. (кер. Сімон О.П.);  Якубенко О.В., Грищенко 
І.А. (кер. Гелеверя Р.О.).  

Найрезультативніша робота відзначена нагородами: грамотами управління освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації – 7 чол. (Шелестенко Н.О., Чірікова-Зоріна Л.С., 
Вестя Т.І., Хоменко В.А., Голтвяниця К.Д., Ковальчук О.М., Більченко Н.М.). 

Зараховано роботу в СДГ як курсове підвищення кваліфікації 28 педагогічним працівникам. 
Напрацьований досвід широко пропагується на курсах, семінарах, науково-практичних 
конференціях, обласних ярмарках педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян 
Полтавщини». 

У 2004 році завершили свою роботу 1 СДГ («Теорія, практика і проблеми громадянського 
виховання учнівської молоді», кер. Настенко Н.В.), змінили напрям дослідження – 1 (кер. 
Романець Л.А.), продовжуватимуть роботу – 14 СДГ.  
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РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (Кравченко Т.О.) 

Протягом 2004 року методистами інституту здійснювалось методичне забезпечення навчального 
процесу на курсах підвищення кваліфікації.  

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

Протягом 2004 року проведено 14 груп проблемних курсів, з яких  7 - з питань організації 
профільного навчання.  

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

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

Методистами відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти  у роботі широко 
використовуються досвіди кращих вчителів області з проблеми  розвивального навчання. 

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

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

У 2004 році розпочато навчання вчителів області за програмою «Intel» Навчання для 
майбутнього». Робота ведеться за підтримки дирекції програми: надані посібники та збірники 
методичних порад, підготовлені тренери обласного та районного рівнів.  

Цього ж року розроблено програму з охорони праці та безпеки життєдіяльності для навчання 
керівників районних відділів освіти, методистів, спеціалістів, директорів навчальних закладів. 

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

Залікова книжка вчителя буде трансформована у „Творчу книгу вчителя”. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВА РОБОТА  

3.1. Загальний аналіз організації і проведення наукової роботи (Клепко С.Ф.) 

Створення кафедр менеджменту освіти (2000) та методики і змісту освіти (2003), трансформація 
кафедр конструювання педагогічних технологій – в кафедру педагогічної майстерності, 
гуманітарних дисциплін  - в кафедру філософії і економіки освіти (2003) зміцнило науковий 
потенціал інституту. 2004 й рік став підтвердженням цього, про що свідчать Показники 
результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО по кафедрам та іншим 
підрозділам ПОІППО, наведені у таблиці №1.  

Таблиця №1. Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 
2004 й рік 

№ критерій К 

ПМ 

К 

М 

О 

К 

ФІЕО 

К 

МЗО 

ЦПП ЦПІІ В 

ДПО 

В 

ПМД 

В 

ГД 

В 

М 

В 

Всього 

2004 

1 Кількість 
виконаних 
наукових та 
науково-технічних 
проектів ВНЗ та 
НУ  

1 - 2 - 2 - - 3  - 8 

2 Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

1 - - 1 - - -  -  - 2 

3 Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

- 4 2 2 1 - - -  1 10 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 

- 19,7 10 21 3,99 - - 1.5  6,16 62.35 

4 Кількість статей у 
наукових фахових 
журналах 

22 24 13 15 1 4 8 6  4 97 

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

4,8 11,55 6.4 45.5 0,65 2 1,2 51  1,8 124.9 

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

7,34 38 23.35 21.5 5,33 3 3 62  10,86 177.38 

4в Кількість 
методичних 
рекомендацій  

- 4 9 9 - 16 7 15  26 86 

Кількість 
наукових 
семінарів і 
конференцій, із 
них  

2 11 8 14 5 6 1   1 47 5 

 Міжнародних 1 2 5 1 - - -   - 9 
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Участь у 
виставках, із них 

5 - - 2 - - -   5 12 6 

Міжнародних 1 - - - - - -   - 1 
7 Кількість 

захищених 
дисертацій: 

- - - - - - -   -  

 кандидатських  - - - - - - -   -  
 Докторських - - - - - - -   -  

 

Станом на 1.12.2004 року в інституті працює на кафедрах  27  викладачів (із них за 
сумісництвом – 17). 

Таблиця №2. Кількісні характеристики науковців ПОІППО 

 Штатних сумісників 
докторів наук – 2 
кандидатів наук 7 14 
аспірантів (у т.ч. здобувачів) 7(7) 1 
докторантів (у т.ч. тих, що готують 
д/д) 

5 1 

 

Усю наукову роботу інститут зосереджує на проблемі якості освіти в середніх навчально-
виховних закладах та визначення найоптимальніших педагогічних технологій для умов 
Полтавщини. У 2004 р. загальноінститутську  науково-дослідну тему “Роль, місце 
післядипломної освіти у формуванні особистості творчого вчителя ХХІ століття” уточнено 
таким чином: 

„Науково-методичне забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в 
освіті при реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних 

стандартів освіти”. 

З цього питання зроблено працівниками інституту ___ публікацій (див. Каталоги публікацій), 
готується 8 кандидатських та 6 докторських дисертаційних досліджень. Відповідно цій темі 
визначено оновлені  науково-дослідні теми кафедр, відділів (2004 - 2005 рр.): 

Таблиця №3. Науково-дослідні теми кафедр, відділів (2004 - 2005 рр.): 

Назва підрозділу ПОІППО Науково-дослідна тема 
1. Кафедра педагогічної майстерності Удосконалення педагогічної майстерності 

вчителя в умовах особистісно орієнтованої 
освіти 

2. Кафедра менеджменту освіти Модернізація управлінської діяльності 
керівника загальноосвітнього навчального 
закладу 

3. Кафедра філософії і економіки освіти Філософія і економіка освіти у європейському 
контексті 



 18

4. Кафедра методики змісту освіти Проблеми профілізації  школи та формування 
життєвої компетентності учнів у світлі реформ 
переходу на 12-річний термін навчання та 
впровадження Державних стандартів освіти. 

5. Відділ методики виховання Ефективність навчання та виховання 
обдарованої дитини шляхом проведення 
творчих заходів (олімпіади, конкурси, огляди, 
свята, фестивалі, змагання) 

6. Відділ гуманітарних дисциплін Формування комунікативної компетенції на 
уроках суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Підготовка сучасного вчителя до роботи в 
системі громадянської освіти і виховання. 

7. Відділ природничо-математичних 
дисциплін 

Впровадження інноваційних педагогічних 
технологій при викладанні природничо-
математичних дисциплін 

8. Відділ дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти 

Впровадження інноваційних педагогічних 
технологій в навчально-виховний процес 
дошкільної та початкової освіти 

9. Редакційно-видавничий відділ – 

10. Навчальний відділ Шляхи вирішення проблем безперервної 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників. 

11. Відділ ліцензування та атестації 
навчальних закладів 

Нормативно-методичне забезпечення 
державної атестації загальноосвітнього 
навчального закладу 

12. Відділ кадрової роботи і педагогічного 
досвіду 

Особливості активізації – методистів і 
викладачів інституту у вивченні кращих 
зразків педагогічного досвіду. 

13. Кабінет НІТ Науково-методичне забезпечення шкільної 
інформатики і мультимедійних технологій 
навчання. 

14. Лабораторія ТЗН – 

15. Центр педагогічних інновацій і 
інформації 

Теорія і практика відбору та оцінювання 
педагогічних інновацій в сучасній школі. 

16. Обласний методичний тренінговий 
центр природного розвитку дитини 

Особистісно орієнтована навчально-виховна 
система розвитку дітей дошкільного віку на 
основі природовідповідних концептуальних 
вимог. 

17. Обласний центр практичної психології і 
соціальної допомоги 

Науково-методичне забезпечення діяльності 
психологічної служби системи освіти області 

18. Центр інтеграції змісту шкільної освіти  Розробка педагогічної технології інтеграції 
змісту природничонаукової шкільної освіти та 
визначення її впливу на ефективність 
навчально-виховного процесу. 
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Організація НДР і НМР у ПОІППО за звітний рік зазнала певних удосконалень. За наслідками 
цієї діяльності підготовлено до видання рукопис посібника для системи післядипломної освіти 
“Наукова робота і управління знаннями” (10 друк.арк.), у якому окреслено завдання і 
рекомендації з проведення наукової роботи в ІППО у сучасному правовому та нормативному 
полі.  У  посібнику поєднується теоретичний матеріал і досвід здійснення наукової роботи в 
ІППО України, упорядковується відповідно завданням ПОІППО нормативний матеріал та 
методологічний інструментарій для неї. У посібнику вміщено нормативні документи із питань 
організації наукової роботи, зокрема накази ПОІППО, бібліографія, глосарій, розширенний 
детальний зміст. Посібник апробований на семінарах в ПОІППО, ЦІППО і призначений для 
допомоги в здійсненні та організації наукової роботи як в ІППО, так і в навчальних закладах. 

3.2. Напрямки наукових досліджень 

3.2.1. Кафедра філософії і економіки освіти (Клепко С.Ф.) 

Трансформація кафедри гуманітарних дисциплін в кафедру філософії і економіки освіти (2003) 
обумовила зміну напрямів наукових пошуків викладачів кафедри: Продовжуючи дослідження 
теми „Інтегративна освіта і поліморфізм знання” (Клепко Сергій Федорович, кандидат 
філософських наук, доцент), викладачами кафедри обрано нові проблеми для наукової роботи: 

• Концепція реконструкції філософії освіти в Україні -  Шейко Сергій 
Володимирович, кандидат філософських наук, доцент 
• Соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації - Гетало 
Володимир Петрович,  кандидат економічних наук; 
• Методика інтегрованого викладання економіки в школі - Лелюк Юлія Миколаївна, 
кандидат економічних наук, доцент; 
• Гендерні проблеми і якість освіти в умовах переходу на новий зміст і структуру 
навчання - Золотухіна Вікторія Миколаївна; 
• Дослідження теорії і практики оцінювання педагогічних інновацій в сучасній 
школі - Сиротенко Григорій Олексійович. 

Наукова робота кафедри є передумовою продовження дослідження проблеми "Філософія освіти 
для демократії" (Науковий керівник – кандидат філософських наук Клепко С.Ф.), зокрема 
підготовки посібника „Філософія освіти у європейському контексті”. У рамках цього 
дослідження розроблена концепція ознайомлення педагогів із сучасним станом розвитку 
філософії освіти, яка представлена у навчальній програмі підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у розділі "Філософія освіти для демократії", оновлена редакція якої видана у 2004 р. 
Доц. Шейко С.В. активно розробляє тему „Концепція реконструкції філософії освіти в Україні” і 
є співавтором посібника  „Економічна соціологія” (Київ: Генеза, 2004. – 304с.).  Клепко С.Ф., 
зокрема, взяв участь у міжнародні конференції „Глобалізація і професія вчителя” (International 
Regional Educational ISATT Conference "Processes of globalization and teacher profession. А Cross-
cultural perspective” - Rzeszow 26-29 September 2004). У його доповіді було досліджено  
соціальний, культурний і організаційний контекст роботи вчителя методом аналізу 
соціокультурних матриць, що формують у суспільстві статус вчителя і зміст освіти. Для  
підвищення статусу і рівня глобалізації професії вчителя, для розвитку його  компетентності і 
професіоналізму відповідно вимогам глобальної економіки, дослідником встановлено 
необхідність розробляння стандартів шкільної освіти з урахуванням моделей глобальної освіти і 
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управління знаннями. Для вирішення цього запропоновано здійснювати порівняльний аналіз 
алфавітно-частотних словників (АЧС) текстів освітніх стандартів різних країн. 

 

3.2.2. Кафедра менеджменту освіти (Охріменко І.В.) 

Кафедра менеджменту освіти в питаннях наукової та експериментальної роботи працювала в 
таких напрямках: 

1) Менеджмент виховного процесу в освітніх закладах національних меншин (І.В. Охріменко); 

2) Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 
(С.В.Королюк); 

3) Формування конфліктологічної компетенції директорів шкіл на засадах самоменеджменту 
(Т.М. Дзюба) 

4) Суспільно-гуманітарні проблеми освітнього менеджменту (І.В. Цебрій, М.С.Пашко).  

Працівниками кафедри з цих напрямів підготовлено й опубліковано 24 наукові статті загальним 
обсягом 31, 25 умовних друкованих аркушів. 

Працівники кафедри взяли участь у підготовці 4 підручників та навчальних посібників 
загальним обсягом 19,7 умовних друкованих аркушів. Зокрема, за загальною редакцією і при 
активній участі як автора члена кафедри проф. А.М. Бойко вийшов новий підручник. 
„Персоналії в історії національної педагогіки, 22 видатні українські педагоги” (К., в-во 
„Професіонал” 2004.575 с.), а також підручник „Педагогіка” (Полтава, асмі, 2004 ), 
представлений в Міністерство освіти і науки для отримання грифу.  

Науковці кафедри досліджували проблеми громадянського виховання, профілізації сільської 
школи, інноваційної діяльності. На матеріалах цих досліджень видано 3 номери кафедрального 
журналу - часопису „Освіта Полтавщини” (редактор І.В.Охріменко). Четвертий номер готується 
до видання. 

Кафедра організувала Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Проблеми розвитку 
управлінської культури керівників закладів освіти”, у якій взяли участь науковці Києва, Харкова 
та інших міст України. Працівники кафедри взяли участь у 10 наукових семінарах та 
конференціях, де виступили з доповідями. 

Дисертаційні дослідження членів кафедри велися відповідно до раніше складеного плану. 

Працюючи над темою „Менеджмент виховного процесу в освітніх закладах національних 
меншин”, І.В. Охріменко зібрав матеріали про національно-культурні товариства національних 
меншин в області, пам’ятки матеріальної і духовної культури представників національних 
меншин (російської, єврейської, німецької), мережу їх навчальних закладів, здійснив науковий 
аналіз зібраних даних, вивчав тенденції розвитку освіти й культури національних меншин. Ці 
дані можуть бути використані практично органами державної влади та органами освіти для 
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удосконалення системи роботи з національними меншинами. З цих питань підготовлена стаття в 
„Постметодику”. 

С.В. Королюк працювала над темою „Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації”. Її тема затверджена на кафедрі менеджменту освіти ЦІППО АПН 
України, вченою радою ЦІППО та Координаційною радою. Разом з науковим керівником 
доцентом Л.І. Даниленко (ЦІППО) здійснена робота по коректуванню І розділу дисертаційного 
дослідження, який практично затверджений, розпочато роботу над ІІ розділом. Дисертантка вже 
має 4 публікації у ваківських виданнях. Готується науковий експеримент на базі ПОІППО. 
Практичне значення дослідження не викликає сумнівів – тема підвищення управлінської 
культури залишається актуальною. 

Тема ст. викладача Т.В.Дзюби – „Психологічні особливості взаємодії керівника школи з 
педагогами в умовах конфлікту” – також затверджена Координаційною радою, в Інституті 
психології ім. Г.С. Костюка (Лабораторія організаційної психології). І розділ її прочитаний і 
схвалений науковим керівником професором Карамушкою Л.П. Оскільки конфліктологічна 
компетентність є необхідною складовою частиною загальної професійної компетентності 
освітнього менеджера, практична користь цього дослідження також значна. 

Кафедра готує експериментальне дослідження „Державно–громадське управління в 
загальноосвітніх навчальних закладах”, що проводитимуться в гімназії № 6 м. Кременчука та 
Решетилівській гімназії. Керівник експерименту –акад. В.О. Пащенко і доц.. І.В.Охріменко. 

Крім того, кафедра бере участь в організації експерименту доцента Шиян Н.І. (ПДПУ). 
„Концепція освітньої системи загальноосвітньої школи сільської місцевості на основі 
індивідуального вибору школярами рівня вивчення предмету” в Зіньківському та Гадяцькому 
районах. Цей експеримент ефективно послужить розв’язанню проблеми профілізації в сільській 
малокомплектній школі ІІІ ступеня. 

Кафедрою організований постійно діючий семінар для керівників закладів освіти 6-х районів 
(Диканського, Гадяцького, Зіньківського, Новосанжарського, Решетилівського та Чутівського), 
присвячені пропаганді новітніх тенденцій в галузі освітнього менеджменту. Усього за рік 
проведено 16 занять постійно діючого семінару. 

3.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Матвієнко П.І.) 

1. Матвієнко П.І.  

Проведено науково-теоретичний аналіз методичного забезпечення щодо оцінки ефективності 
дидактичного процесу на основі головних дидактичних факторів. Проведене теоретичне 
обґрунтування визначених вимірників ефективності дидактичного процесу. Продовжується 
впровадження методики оцінки дидактичного процесу (спільно з обласним центром практичної 
психології і соціальної роботи). 

У 2004 р. завершено основну роботу (доповнення, правки) з підготовки до друку другого 
видання “Антологія краєзнавства Полтавщини”. 
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Сформований розділ “Від роду до народу” до методичного посібника “Полтавський посвіт 
школи-родини” (планове видання 2004р.). 

Проведено десять наукових консультацій з проблеми краєзнавства із членами наукового 
товариства малої Академії наук в Крюківському районі м. Кременчука. 

Проведено цикл занять з краєзнавства із учнями та вчителями Калениківської школи 
Решетилівського району. Проведено теоретичний аналіз шляхів та засобів професійної 
орієнтацій серед учнівської та студентської молоді, розробку її моделі стосовно до умов 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

2. Мирошниченко В.І.  

Проведено теоретичний аналіз поняття особистісно орієнтованої освіти. Вивчено особливості 
застосування особистісно орієнтованого підходу в системі післядипломної педагогічної освіти. 
Розпочато розробку моделі особистісно орієнтованої освіти в системі післядипломної 
педагогічної освіти.Одержані результати дозволяють розробити модель особистісно 
орієнтованої освіти в системі післядипломної педагогічної освіти. 

3. Калюжна Ю.І.  

Вивчено особливості формування професійних намірів та інтересів різновікових груп молоді, 
окреслено основні етапи здійснення профорієнтаційної роботи з ними. Підібрано ряд 
профорієнтаційних методик для вивчення професійного спрямування молоді. Цей банк науково 
обґрунтованих та експериментально перевірених методик може бути використаний у роботі як 
практичного психолога, соціального педагога, так і вчителя-предметника, що значно розширює 
можливості психолого-педагогічної діагностики та супроводу допрофільної підготовки та 
профільного навчання, професійному самовизначенню молоді. 

4. Моргун В.Ф. 

Розроблено рекомендації по змісту і організаційної профорієнтації учнів 7-9 класів. 
Підготовлено до друку методичні рекомендації щодо організації системи профорієнтаційної 
роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Створено проект методики 
профілювання та профорієнтації школярів (довготривалий та зрізовий варіанти), що в 
подальшому вимагає її експериментальної перевірки. Спільно з обласним центром практичної 
психології і соціальної роботи проведено ряд організаційних заходів з узагальнення, перевірки 
та поширення кращого психодіагностичного інструментарію з питань психолого-педагогічного 
супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання. 

5. Білик Н.І. 

Визначено поняття „технологія моделювання процесу навчання”, на основі чого вперше 
запропоновано технологію моделювання інноваційних курсів незалежно від фаху на основі 
поетапного розгортання дидактичного модуля як умови функціонування системи підвищення 
кваліфікації вчителів; уперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено моделі: 
курсів-ОДГ на базі одного педагогічного колективу та курсів як пролонгаційна ділова гра 
(курси-ПДГ) для вчителів шкіл нового типу, дистанційних консалт-курсів для вчителів вищої 
категорії, проблемних курсів для педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ 



 23

рівнів акредитації. Теоретично узагальнені наукові підходи до системи підвищення кваліфікації 
вчителів; запропоновано методику оцінки творчого потенціалу вчителя у період його атестації.  

6. Новак О.О.  

Проведено теоретичний аналіз феномена комунікативної компетентності як складової  
педагогічної майстерності вчителя. Теоретичну базу досліджень склали роботи Т.С. Яценко, 
Ю.М. Ємельянова, В.М. Федорчука, М. Битянової, А.Петровського, Ю.З.Гільбуха т. ін. 
Вивчення цього питання проводиться в контексті використання інтерактивних методів навчання 
(інтерактивних психотехнологій) в системі післядипломної педагогічної освіти. Проведено ряд 
експериментів з використання інтерактивних методів навчання з слухачами курсів ПК різної 
тематичної направленості: у роботі з „важкими” дітьми, профілактики негативних соціальних 
явищ, попередження та конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій. 

Одержані результати дозволяють розробити модель використання інтерактивних методів 
навчання (інтерактивних психотехнологій) для  розвитку комунікативної компетентності 
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти для двох категорій слухачів курсів ПК – 
практичних психологів, соціальних педагогів та вчителів-предметників. 

7. Цина В.І. 

Вивчено засоби оптимізації та інтенсифікації навчального процесу в школах Англії, Франції, 
Японії, США. Здійснений порівняльний та контент  аналіз навчальних планів державних шкіл 
Англії, США, Японії. Виявлені механізми організації самостійної та аудиторної роботи учнів і 
запропоновані моделі організації самоосвіти учнів та студентів. Розпочато розробку спецкурсу 
для слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти. 

По вказаних напрямках роботи кафедри її співробітниками видано 22 публікації, проведено 1 
конференцію і 2 семінари, виступили спів організаторами у проведенні 6 конференцій. 

3.2.4. Кафедра методики і змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 

Уся наукова та експериментальна робота кафедри була спрямована на виконання цільових 
завдань ПОІППО і будувалася на основі документів МОН України про перехід на 12-річний 
термін навчання та 12-бальну систему оцінювання навчальних досягнень учнів, Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти, Концепції профільного навчання.  

Тема науково-експериментальної роботи, над якою працювала кафедра: „Шляхи підвищення 
професійної кваліфікації слухачів курсів ПОІППО в системі роботи викладача кафедри 
методики і змісту освіти в контексті сучасних освітніх реформ”. Індивідуальними темами 
науково-дослідної роботи викладачів кафедри в 2004 р. були: 

– проблема профільного та допрофільного навчання учнів загальноосвітніх закладів; 
– формування життєвих, ключових компетентностей учнів; 
– моделювання освітнього середовища;  
– технології організації успіху учнів у навчальній діяльності; 
– інтерактивні технології навчання; 
– особистісно орієнтована освіта та діалогічне спілкування на уроці вчителя і учня; 
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– українсько-західноєвропейські зв’язки в шкільному курсі літератури; 
– порівняльний аналіз творів української та зарубіжної літератури; 
– екологизація предметів природничого циклу; 
– розвиток самоосвітньої діяльності вчителів географії в системі післядипломної 
педагогічної освіти; 
– діалог культур і художній переклад у школі; 
– концептуальні підходи до проблеми семантичної та формально-граматичної структури 
речення з просторовими поширювачами в системі роботи вчителя української мови та 
літератури. 

На засіданні кафедри були розглянуті та затверджені теми дисертаційних досліджень, над якими 
працюють викладачі кафедри: Старший викладач Чирка В.В. – „Роль художньої літератури в 
гармонізації і психологічному захисті особистості”. Старший викладач Романець Л.А. – 
„Формування професійних компетенцій вчителів географії в системі післядипломної освіти”. 

Кафедра методики і змісту освіти досліджує стан розробки проблеми профілізації в педагогічній 
теорії та практиці, вивчає регіональний аспект на основі набутого досвіду в області. Викладачів 
кафедри вивчають та узагальнюють досвід профілізації загальноосвітніх навчальних закладів в 
області. Створений банк навчальних планів і програм профільного навчання. Виявляються та 
узагальнюються дані про стан організації допрофільного навчання учнів ЗНЗ ІІ ступеня завдяки 
впровадження додаткової освіти, системи факультативів і гуртків. Створений також банк даних 
досвіду ЗНЗ області з питань профілізації старшої школи. Викладачі кафедри створюють 
науково-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів щодо профілізації старшої 
школи. Прийнята до експериментального впровадження програма педагогічного експерименту 
“Профільне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі індивідуального вибору 
школярем рівня вивчення предмета” (автор Шиян Н.І.), в якій проектується забезпечення 
можливостей для рівного доступу молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та 
початкової допрофільної підготовки. 

Експеримент передбачає розробку концепції, теоретичне обґрунтування та експериментальну 
перевірку ефективності моделі профільного навчання  на основі індивідуального вибору 
школярем рівня вивчення предмета та системи організаційно-методичного забезпечення 
профільного навчання в школі сільської місцевості.  

Наукові результати роботи кафедри: 

– Зроблене науково-теоретичне обґрунтування профільної освіти в регіоні; 
– Вивчені компетентнісні підходи до професійної підготовки вчителя; 
– Висвітленні питання оптимізації освітнього середовища шляхом його моделювання; 
– Вивчені та узагальнені концептуальні підходи до організації успіху учнів у навчальній 
діяльності; 
– Досліджена типологія інтерактивних технологій навчання та досвід їх прикладного 
використання при вивчені різних дисциплін; 
– Вивчений та узагальнений досвід діалогічного спілкування вчителя та учня на уроках при 
викладанні різних дисциплін; 
– Досліджені та висвітлені нові аспекти особистісно-орієнтованої освіти в контексті її 
профілізації; 
– Досліджений та узагальнений досвід екологізації предметів природничого циклу; 
– Зроблений порівняльний аналіз класичних творів української та зарубіжної літератури; 
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– Окреслено лінгвістичний курс категорії локативності у співвідношенні з її філософським 
трактуванням. 

Викладачами кафедри видано 71 наукова публікація загальним обсягом 21,5 друк. аркушів. 

Кафедра планує у 2005 р. провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
„Інформаційно-технологічні компетентності та гуманізація освіти як критерії її якості”. 

3.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи (Новак О.О.) 

Розроблена модель діяльності психологічної служби системи освіти області, програма розвитку 
психологічної служби системи освіти Полтавської області до 2008 року. Підготовлено до друку 
“Збірник документів психологічної служби системи освіти Полтавської області (2003-2004 рр.)”.  

Проведено вивчення науково-теоретичних засад допрофільної підготовки та профільного 
навчання. З метою методичного забезпечення психологічного супроводу профільного навчання, 
апробації психодіагностичного інструментарію, що використовується психологами створено 
спеціальну дослідну групу “Психодіагностичний супровід профільного навчання”. Проведено 
засідання спеціальної дослідної групи, на якому обговорювалося питання: “Методичні аспекти 
психодіагностичного забезпечення профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах”. На засіданні розглянуто та прийнято діагностичний мінімум.  

Вивчено наукову літературу з проблеми соціально-психологічної адаптації учня до умов 
навчального закладу. Організовано та проведено вивчення стану соціально-психологічної 
адаптації учнів до умов ПТНЗ. Визначено основні напрямки роботи практичних психологів 
ПТНЗ з питань діагностики та профілактики станів дезадаптації.” 

Проведено аналіз наукової літератури з питання психологічної готовності дитини до школи. 
Вивчено стан роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ з даного питання (зібрано та 
проаналізовано психодіагностичний інструментарій, технологію визначення практичними 
психологами готовності дітей до навчання у школі).  

3.2.6. Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти (Гуз К.Ж) 

У статуті Науково-методичного центру інтеграції змісту освіти Академії педагогічних наук 
України (затвердженого Президією АПН України постановою № 1-7 / 3-24 від 22 березня 1999 
року) зазначено: 

1. Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти  Академії  педагогічних   наук   України   
/надалі   -   Центр/   створений згідно з постановою Президії Академії педагогічних наук України 
від 22.03.1999 року на правах інституту. Центр здійснює свою діяльність, керуючись 
Конституцією і законами України, постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 
року №335 "Питання Академії педагогічних наук України", Статутом Академії педагогічних 
наук України, чинними    нормативними актами і цим Статутом. 

2.  Засновниками Центру є Академія педагогічних наук України та Полтавський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних   працівників   (ПОШОПП).   Центр  проводить   
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свою діяльність спільно з лабораторією інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН 
України та управлінням освіти Полтавської обласної державної адміністрації. 

Центр є державною госпрозрахунковою установою, має самостійний баланс, 
госпрозрахунковий, та поточний рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, штампи, 
бланки та інші реквізити. 

У звітному році співробітники НМЦ інтеграції змісту освіти продовжили роботу по 
дослідженню і втіленню у посібниках для учнів і вчителів психолого-педагогічних основ 
формування природничо-наукової картини світу в учнів 12-річної середньої загальноосвітньої 
школи та вплив цього процесу на продуктивність природничо-наукових знань школярів; 
створили та експериментально перевірили відповідне дидактичне та методичне забезпечення 
для вчителів та навчальне забезпечення для учнів початкової та основної школи. 

Завершено роботу над методичним посібником для вчителів "Формування природничо-наукової 
картини світу в учнів загальноосвітньої школи; завершено написання монографії “Теоретичні та 
методичні основи формування цілісності знань учнів про природу”; написані розділи наочно-
навчального посібника для учнів 7-9 класів "Інтеграція природничо-наукових знань; завершено 
роботу над навчальним посібником для учнів 1-4 класів “За моделями природи”; в) підготовлено 
до друку і видано підручники: “Я і Україна. Довкілля” (українською і російською мовами) для 
учнів 4 класу (28,6 д.а), колективна монографія "Теорія і практика інтеграції змісту освіти" 
(10,96 д.а.).   

Підготовлена до друку і видана колективна монографія "Теорія і практика інтеграції змісту 
освіти. Освітня програма "Довкілля". — Довкілля-К, 2004. — 10,96 д.а." Написані і подані на 
конкурс до МОН України програми до освітньої галузі "Природознавство" (Я і Україна (1-4 
класи), Довкілля (5-6 класи), Фізика, Хімія, Біологія (7-12 класи), Географія (7-9 класи). 

Найважливіші наукові досягнення НМЦ:  

– досліджені психолого-педагогічні умови формування природничо-наукової картини світу 
(ПНКС); 
– розкрито зв’язок процесу ПНКС з особистісно-орієнтованою освітою; 
– показано можливості формування ПНКС учнів загальноосвітньої школи як неперервного 
процесу засвоєння цілісних знань про природу під час вивчення предметів природничого циклу 
в 1-11 класах (довкілля, біології, хімії, фізики, географії ); 
– створено наочно-навчальний посібник — систему таблиць "Основні поняття ПНКС"; 
– розроблено систему інтегративних днів для учнів 7-8 класу, обґрунтовано їх доцільність 
для формування природничо-наукової картини світу в учнів 7-8 класів та втілено технологію їх 
формування в наочно-навчальному посібнику для учнів; 
– досліджено умови діалогу сутнісної ("холодної") та "теплої" картин світу під час 
навчання учнів початкової школи та створено для цього процесу посібник для учнів; 
експериментально перевірено ефективність розроблених посібників для вчителів та учнів у 
практиці школи. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що обгрунтовано шляхи 
формування ПНКС в учнів початкової та основної шкіл з метою досягнення цілісності знань про 
природу, їх розуміння, підвищення теоретичного рівня і продуктивності їх засвоєння, виявлено 
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методичні основи формування ПНКС та цілісності знань, "образу природи" в учнів 
загальноосвітньої школи. 

Можливий соціальний і психолого-педагогічний ефект від впровадження отриманих у 
наступних роках результатів — підвищення цілісності свідомості учнів, ріст їхньої соціальної 
зрілості, більш високий теоретичний рівень засвоєння природничо-наукових знань, 
продуктивність та цілісність природничо-наукової освіти, більш високі рівні навченості, 
навчальності, мотивації навчання, екологічної культури учнів. Виявлені в процесі дослідження 
проблеми: відсутність методичних розробок для формування конкретних природничих понять, 
проведення конкретних уроків з курсу "Я і Україна. Довкілля", "Природознавство", предметів 
природничого циклу в 7-9 класах в аспекті формування цілісності та продуктивності знань про 
природу, ПНКС. Ці проблеми будуть опрацьовані центром в наступні роки. 

Вперше у вітчизняній практиці розроблено теоретичні основи формування ПНКС в учнів 
початкової школи та неперервність формування її у учнів 5-9 класів. Основним принципом 
формування ПНКС є інтеграція знань про природу на основі загальних закономірностей 
природи. Так само вперше запропоновано поняття цілісності знань про природу як результат 
інтеграції потоків інформації від об’єктів довкілля, навчальних засобів та комунікації із 
суб’єктами навчального процесу. 

Доведено, що виразом цілісності знань про природу може бути "образ природи", зміст якого 
інтегрується навколо ядра природничо-наукових знань.  

Запропоновано методичні основи формування ПНКС засобами предметів (фізика, хімії, біології, 
фізичної географії) та формування "образу природи" спільними зусиллями учителів 
природничого циклу. 

Основні результати дослідження відображено в рукописах: монографії "Теоретичні та методичні 
основи формування цілісності знань учнів про природу" (Гуз К.Ж., 20,0 д.а.); методичному 
посібнику "Формування природничо-наукової картини світу в учнів загальноосвітньої школи " 
(К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, Н.А. Ковчин та ін., 25,0 д.а.), навчальному посібнику "За моделями 
природи" (Т.В. Водолазська, О.Г. Ільченко,  12 д.а.), навчально-наочному посібнику для учнів 7-
9 класів "Інтеграція природничо-наукових знань учнів", таблицях "Формування ПНКС в 7-9 
класах " (10 д.а.). 

У монографії «Теоретичні та  методичні основи формування в учнів цілісності знань про 
природу» вперше в педагогічній літературі проаналізовано поняття цілісності знань про 
природу у зв’язку з педагогічними та соціальними проблемами, розкритий зв’язок поняття з 
поняттям моделі світу етнічної спільноти, досліджені модель світу учителя і учня як суб’єктів 
сучасного освітнього процесу. Вперше розкриті теоретичні основи формування цілісності знань, 
зв’язок цього процесу з цілісністю особистості, цілісністю навчального процесу та змісту освіти, 
зроблено висновок про умови його відображення в навчальному плані. Проаналізовано зміст 
понять, що визначають методологічні основи цілісної природничо-наукової освіти, показано їх 
втілення у стандарті природничо-наукової освіти. 

У методичному посібнику для вчителів (колективній монографії) "Формування ПНКС в учнів 
середньої школи" вперше у вітчизняній педагогічній літературі для 12-річної школи 
проаналізовано зміст природничо-наукової освіти в аспекті формування ПНКС, розроблені 
теоретичні та методичні основи формування ПНКС у свідомості учнів початкової школи, на 



 28

основі аналізу пізнавальної активності дітей цього віку розкрито роль моделювання у 
формуванні ПНКС.  

Вперше: 

– для всіх предметів природничо-наукового циклу виводяться принципи, методи та форми 
навчання, специфічні для формування ПНКС на уроках фізики, хімії, біології, географії; 
– розкрито психологічні основи формування ПНКС та доводиться в експериментальній 
роботі позитивний вплив цього процесу на розвиток інтелекту, мотивацію навчання, 
навчальність учнів та на зниження рівня тривожності. 

У посібнику для учнів початкової школи за «Моделями природи»  розроблена система 
моделювання з матеріалів, які учні можуть знайти в довкіллі, та система експерименту  — 
дослідів, доступних для дітей і необхідних під час засвоєння основних понять курсу «Я і 
Україна. Довкілля». 

У навчально-наочному посібнику для учнів 7-9 класів «Інтеграція природничонаукових знань» 
вперше в навчальній літературі зроблено спробу розробити дидактичні матеріали для учнів, які 
вони можуть використати під час підготовки до інтегративних днів, а також під час їх 
проведення та самокорекції цілісності знань про природу, сформованості у них образу природи 
як індивідуального відображення природничонаукової картини світу. 

Продовжено роботу над розробкою концепції та навчально-методичного забезпечення курсу 
“Середовищезнавство” для студентів психолого-педагогічного факультету (керівник доц. 
Помогайбо В.М.); теоретичними та методичними основами підготовки учителів в системі 
післядипломної освіти до особистісно-орієнтованого навчання (керівник к.п.н. Мірошниченко В.І.). 

Седих К.В. продовжено дослідження про вплив психотерапевтичних завдань для учнів 1-6 
класів та їхнє психічне і фізичне здоров’я.  

У школі-лабораторії № 37 м. Полтави (директор Вовк О.І.) проводиться діагностика розвитку 
цілісної особистості учнів. За результатами досліджень М.П. Лебедиком написана монографія 
"Атестація цілісного розвитку особистості учасників педагогічного процесу" (16 д.а.). 

Найвагоміші публікації увійшли до Переліку публікацій ПОІППО. За звітний період 
опубліковано: монографія – 10,96 д.а. підручники – 28,6 д.а. статті – 29,66 д.а. тези – 0,5 д.а. 
Всього – 69,72 д.а.  

Апробація результатів дослідження проходила в школах-лабораторіях АНШ № 37, ЗНЗ № 24, 
18, 26 м. Полтава, ЗНЗ № 6 м. Кременчука, ЗОШ № 111 м. Дніпропетровська, ЗНЗ № 68 м. 
Кривого Рога, школи-гімназії м. Кремінної Луганської обл., ЗНЗ № 68, 18 м. Харкова, 
Дніпровській середній школі Верхнєдніпровського району Дніпропетровської обл., Шишацькій 
ЗНЗ ім. Вернадського.   

У підручниках "Я і Україна. Довкілля" для 1-4 класів втілено принципи, методи формування 
ПНКС, цілісність знань про природу, розроблені науковими співробітниками (Водолазською 
Т.В., Ільченко О.Г., Гузом К.Ж). Проведення відповідних контрольних робіт та анкетування 
вчителів показали, що розроблені теоретичні і методичні основи, що втілені в підручниках, 
досягають поставленої в дослідженні мети. 
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Впровадження розроблених теоретичних та методичних основ формування ПНКС, цілісності 
знань в учнів 5-11 класів проходило під час проведення Всеукраїнських авторських курсів для 
вчителів, що працюють за моделлю освіти "Довкілля", під час курсової підготовки учителів 
природничого циклу в Полтавській, Луганській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Харківській областей, забезпечення вчителів природничого циклу відповідними методичними 
розробками, відеокасетами "Інтегративні дні", дидактичними матеріалами для підготовки до 
інтегративних днів. Дослідження цілісності знань учнів про природу, сформованості у них 
ПНКС (в зазначених вище школах). Апробацією було доведено, що розроблені теоретичні та 
методичні основи ефективні.  

 

3.3. Основні досягнення науково-дослідницької роботи (Клепко С.Ф.) 

Зміцнилися науково-практичні зв'язки (міжнародні, внутрідержавні та українські) ПОІППО та 
його працівників, про стан яких надає уявлення . 

 

Таблиця 3. Міжнародні наукові зв'язки ПОІППО 

Держава Заклади установа Характеристики співпраці 
США Національна рада з 

економічної освіти 
Проведення Всеукраїнських семінарів-
практикумів з методики вивчення економіки в 
школі. Стажування працівників у США. 

ФРН Марбурзький університет, 
лабораторія «Макаренко-
реферат» 

Обмін  інформацією з питань сучасної педагогіки 
та макаренкознавства, здійснення спільних 
проектів та публікацій. 

Польща Товариство викладачів-
тренерів (м.Варшава) 

Проведення спільного українсько-польського 
проекту „Підвищення якості роботи школи”, 
створення мережі шкіл якості. 

Польща Жешувський університет Участь у міжнародних конференціях, що 
проводяться Жешувським університетом, 
дослідження проблем філософії освіти у 
європейському контексті 

Норвегія Норвезьке товариство 
охорони природи (Norges 
naturvernforbund) 

Розробка  посібника „Енергозбереження”, 
проведення міжнародних семінарів “Шкільний 
проект по використанню ресурсів та енергії 
SPARE – глобальний і локальний аспекти”.  

Швеція Шведський інститут Впровадження курсу „Еко-логіка”, здійснення 
спільних проектів та публікацій. 

 

Активізується участь науковців ПОІППО у программах та наукових проектах. 
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Таблиця 4. Участь ПОІППО (чи його працівників) у програмах, наукових проектах (2004 – 2005). 

Назва проекту Замовник Співвиконавці Учасники Завдання 
Підготовка 
проекту „Рівний 
доступ до 
якісної освіти” 

МОН, Світовий 
банк 

проф. А.Крісан\ 
Prof.Dr. Alexandru 
CRISAN 

Клепко С.Ф. – 
місцевий 
консультант 

Визначення 
вимог до 
укладання нових 
навчальних 
програм та 
виготовлення 
підручників 

Зміст шкільної 
освіти в 
контексті 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції 

МФВ, 
Полтавська 
облдержадміністр
ація 

Північно-Східний 
науковий центр НАН 
МОН України, 
Центр аналітичних 
досліджень в освіті, 
Інститут навчальної 
літератури МОН 

Кафедра 
філософії та 
економіки освіти 

Сприяння 
трансформації 
змісту загальної 
середньої освіти 
відповідно Указу 
Президента 
України від 
13.12.03 № 
1433/2003  

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. 

Шкільний 
проект по 
використанню 
ресурсів та 
енергії SPARE 

 Громадська 
екологічна 
організація 
“Еремурус” 

І.О.Козак, 
учителі біології 
області 

Формування 
екологічного 
мислення у дітей.  

Крок за кроком Всеукраїнський 
фонд „Крок за 
кроком”  

Софій Н.З.,  

Кавун Ю.М. 

 Корф І.В,  

Тур Л.А., 
Тимошенко Н.П.  

Інтеграція в 
суспільство дітей 
з особливостями 
психофізичного 
розвитку, 
Особистісно 
орієнтоване 
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навчання в школі 
ІІ ступеня.  

Шляхи 
впровадження 
нових 
педагогічних 
технологій на 
уроках 
української 
мови і 
літератури 

 Харківський 
обласний науково-
методичний інститут 
безперервної освіти, 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
освіти 

Коваленко О.П. З’ясувати шляхи 
впровадження 
нових 
педагогічних 
технологій на 
уроках 
української мови 
та літератури, 
обмін досвідом 
роботи. 

Система 
міжнародних 
науково-
методичних 
семінарів с 
проблем 
безперервної 
географічної 
освіти  

 Харківський 
національний 
університет ім. 
Каразіна, 
Харківський 
обласний науково-
методичний інститут 
безперервної освіти 

Романець Л.А. Обмін досвідом; 
впровадження 
нових 
інформаційних 
технологій у 
викладанні 
географії.  

 
Підвищення 
якості роботи 
школи 

Управління 
освіти і науки 
Полтавської 
облдержадміністр
ації 

Центр освітньої 
політики (м.Львів), 
Товариство 
викладачів-тренерів 
(м.Варшава) 

Клепко С.Ф. Самооцінювання 
роботи школи. 
Планування на їх 
основі розвитку 
мережі шкіл 
якості. 

Здійснення 
програми Intel 
„Навчання для 
майбутнього” 

МОН Міжнародна 
компанія Intel 

Дмитренко І.І. Навчання 
вчителів області 
комп’ютерної 
грамотності 

 

Серед результатів наукової роботи працівників ПОІППО слід відзначити такі: 

Фундаментально-прикладна робота „ІНТЕГРАТИВНА ОСВІТА І ПОЛІМОРФІЗМ ЗНАННЯ” 
(к. філос. н., доц. С.Ф.Клепко), що відповідає пріоритетному напряму фундаментальні 
дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук”„розвиток 
інноваційної культури суспільства”, „Інтеграція національної освіти у світовий освітній простір” 
протягом 2004 р.  

Об’єкт дослідження – освіта і освітня політика як особливий когнітивний, соціокультурний і 
соціоекономічний феномен. Предмет дослідження – концепції освіти і освітньої політики, їх 
еволюція та тенденції розвитку через суперечності інтеграції і поліморфізму наукового знання. 
Опираючись на розроблену концепцію інтегративної освіти (Клепко, 1998), поглиблено 
обґрунтування конструктивних моделей особистісно-зорієнтованої поліцентричної інтеграції 
знань та використання тетратехнологічного принципу конструювання змісту освіти у науково-
методичному забезпеченні сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в освіті при 
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реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадженні Державних стандартів освіти. 
Проведено дослідження проблеми "компетенізації освіти" –  адекватного  розуміння термінів 
“компетентність" та компетентнісного підходу (К-підхід) як однієї з основ оновлення освіти; 
встановлення і впровадження структур ключових компетенцій, дилеми факти-компетентності; 
особливості  К-підходу. К-підхід  інтерпретовано як спосіб орієнтації освіти на "вихід" 
("output"), а філософія К-підходу визначена як оптимальна форма використання часу, 
оволодіння якими забезпечується, зокрема, через процеси „потрійного моделювання” 
підручників – моделювання змісту, компетентностей та конструкції підручника. 

Використано Міністерством освіти і науки (МОН) при підготовці проекту розвитку освіти, що 
має фінансуватися Світовим банком. Кількість виданих навчальних посібників - 1, 
опублікованих статей – обсягом 6 ум.друк.арк., зроблених наукових доповідей - 4. 

 

3.4. Бібліотека ПОІППО в контексті наукової роботи (Александрова Л.А.) 

На 1.01.2005 р. загальний фонд бібліотеки інституту становить 24.774 прим. З нього 
книжковий фонд 24.145 прим. У тім числі: література Британської Ради – 389 прим. німецька 
література – 152 прим.; дитяча література – 152 прим.; дитяча література англійською мовою – 
50 прим.; ярмаркові матеріали – 987 прим. 

До послуг користувачів 83 назви періодичних видань України. 58 назв придбані за кошти 
інституту. Безкоштовно поступають у бібліотеку газети видавництва „Шкільний світ” (18 назв) 
та  фахових газет видавництва „Основи” Харків (7 назв).  

У 2004 р. Отримано 164 назви підручників ( 546 прим.)  та методичної літератури через 
"Освітатехпостач" 39 назви (74 прим.).  

Придбано нової літератури 355 прим. Загальний  фонд бібліотеки оновлено трохи більше як на 
1%, тому для успішної наукової роботи ресурси бібліотеки явно недостатні, передусім через 
відсутність сучасної зарубіжної літератури, хоча б російської. Бібліотека обслуговує 16 
науковців, яким видано за рік всього 96 примірників наукової і навчальної літератури. 

Для них створена система бібліотечно-інформаційного забезпечення. До її послуг 70 назв 
періодичних педагогічних видань та ж.”Науковий світ”, Бюлетень ВАК, оперативно 
забезпечуються інформацією бібліографічного характеру. 

Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотеки інституту здійснюється відповідно до чинних 
законодавчих актів, державних стандартів, постанов, розпоряджень, рішень Міністерства культури та 
мистецтв України, Міністерства освіти і науки України, АПН України, Бібліотечно-інформаційної 
ради АПН, інструктивно-методичних документів науково-методичного центру – ДНПБ України. 

„Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і освіти” бібліотеки повністю 
відповідає вимогам сучасної національної школи і якою користуються науковці, методисти 
інституту, слухачів курсів, директорів шкіл та вчителів області. 

Постійно ведеться аналітичний розпис газетно-журнальних статей, збірників, бібліографічних 
посібників. 



 33

3.5. Висновки (Клепко С.Ф.) 

Наукова робота – дослідження з метою одержання наукового результату (Закон України „Про 
наукову і науково-технічну діяльність”). 

Трансформацію наукової роботи ПОІППО орієнтувало рішення вченої ради ПОІППО  від 30 
серпня 2004 р. щодо питання „Про науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального 
процесу в інституті та методичної роботи навчальних закладах області”. Ним було визначено 
заходи з підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи на основі 
впровадження ключових елементів ефективних моделей "дослідження-практика" в освіті, 
орієнтацію роботи працівників ПОІППО на ефективні дослідницькі традиції. 

Кафедри і відділи мали спрямувати наукову роботу на дослідження змісту і методичного 
апарату нових навчальних програм з метою оновлення програм курсів підвищення кваліфікації 
учителів, скоректувати теми НДР і НМР на 2005й рік і подати анотовані звіти працівників про 
НР та про експериментальну роботу за 2004 й рік. 

Рішенням вченої ради ПОІППО  кафедри і відділи зобов’язувалися інформувати про найновіші 
тенденції методики  і педагогіки через публікацію в педагогічних журналах та окремих 
збірниках текстів лекцій лекторів ПОІППО, рекламних анотацій до них; ініціювати створення 
тимчасових дослідницьких колективів з розробки обласних концепцій здійснення освіти з 
відповідних освітніх галузей та предметів, розробити і внести концепції на затвердження ВР 
ПОІППО (До 30 березня 2005 року) 

Протягом 2004-2005 рр. кафедри менеджменту освіти, філософії та економіки освіти, центру 
інновацій  мають сконцентрувати свою роботу на розробці моделей сучасних навчальних 
закладів, зокрема орієнтації інноваційних закладів на досягнення критеріїв „активної школи”, 
створення у них навчально-дослідницького середовища; 

Кафедра методики змісту освіти має продовжувати опрацювання проблематики впровадження 
компетентнісного підходу у змісті освіти та проблематики здійснення зовнішнього оцінювання 
навчальних досягнень учнів;  

Кафедра педагогічної майстерності опрацювати проблематику розвитку педагогічної 
майстерності та  педагогічної компетентності у відповідності до вимог Болонського процесу. 

Інтегративним узагальненням наукової роботи кожного науковця в ПОІППО має бути анотований 
звіт про наукову роботу (НД, НМР тощо), яка виконується в ПОІППО, що оформляється відповідно 
Додатку № 3 до наказу МОНУ від 01.12.03 № 795. За вимогами МОНУ загальний обсяг звіту – до 10 
аркушів. Проте навіть у спрощеній формі не подали вчасно звіти ряд викладачів інституту. Подані  
звіти планується виставити в Інтернеті як результат наукової роботи ПОІППО, проте вони вимагають 
доробки, оскільки в них не повідомлено основне - науковий результат, тобто „нове знання, одержане 
у процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 
інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-
дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо (Закон України „Про 
наукову і науково-технічну діяльність”). Виходячи з цього визначення, автори мають проводити 
наукову роботу. На  засіданнях кафедр необхідно обговорити принципово на основі критеріїв Закону 
України „Про наукову і науково-технічну діяльність” анотовані звіти їх працівників про наукову 
роботу (НД, НМР тощо), яка виконується в ПОІППО. 
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РОЗДІЛ 4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

4.1. Загальна характеристика (Золотухіна В.М. ) 

Науково-методична  робота інституту проводилась відповідно Статуту та Положення про 
республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський 
міські інститути післядипломної педагогічної освіти і мала на меті проведення цілеспрямованої 
діяльності в організації і координації заходів щодо вивчення  і впровадження наукових 
досліджень, передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес для підвищення 
майстерності педагогічних кадрів. Запроваджувались різні форми і методи організації НМР. 
Основною категорією були працівники районних і міських методичних  служб, керівники 
методичних об’єднань та закладів навчання. Проведено 35 засідання постійно діючих семінарів 
для районної ланки, охоплено понад 750 чоловік. Серед опрацьованих питань: 

– Організаційно-методичне забезпечення підвищення рівня природничо-математичної 
освіти в загальноосвітній школі в контексті рішень колегії Міністерства освіти і науки України 
від 21 серпня 2003 р. 
– Роль бібліотеки ЗНЗ в системі правової освіти та правового виховання учнівської молоді. 
– Забезпечення творчої діяльності учасників навчально-виховного процесу в освітянському 
закладі нового типу. 
– Сучасні вимоги до роботи бібліотек загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів 
з фондом навчальної літератури 
– Ефективне використання варіативної складової навчального плану для 1-4 класів у ЗНЗ 
області, як одна із умов забезпечення повноцінної середньої освіти. 
– “Довкілля” – продуктивно-інтегральна технологія у навчальному процесі початкової 
школи. 
– Методичні аспекти виховання дитини в контексті Базового компонента дошкільної освіти. 
– Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках словесності 
– Актуальні проблеми методики викладання зарубіжної літератури в умовах профільного 
навчання.  
– Упровадження НІТ у навчанні іноземної мови молодших школярів.  
– Завдання, зміст та форми роботи директорів ЗНЗ у контексті громадянського виховання  
– Сучасні підходи до викладання суспільних дисциплін. 
– Активізація розумової діяльності учнів, розвиток творчого мислення на уроках 
математики.  
– Проект SPARE в контексті концепції сталого розвитку.  
– Особливості викладання фізики та астрономії в період переходу на 12-річний термін 
навчання.  
– Управління пізнавальним процесом учнів при вивченні географії. 
– Впровадження передових педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, 
оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями. 
– “Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування 
особистості” (члени семінару). 
– Формування духовності особистості  засобами мистецтва в нових соціокультурних 
умовах. 
– Організація педагогічних колективів по вихованню художньо-естетичної культури, 
розвитку естетичних потреб і почуттів. 
– Впровадження авторської програми Сомової І.Г. “Скажімо курінню – ні”. 
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– Шляхи впровадження нових методик по вдосконаленню фізичного виховання в ЗНЗ 
області (для керівників РМО). 
– Ефективність реалізації програми допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді. 
– Організація роботи практичного психолога у дошкільному закладі. 
– Особливості роботи з дітьми, що потребують корекції розумового розвитку. 
– Забезпечення психолого-педагогічних умов формування особистості дітей з особливими 
потребами в ДНЗ та ефективної організації функціонування закладу. 
– Кожна дитина обдарована природою. 
– Право дитини в Україні. 
– Організація роботи практичного психолога ПТНЗ. 
– Основні аспекти соціально-психологічної адаптації учнів до умов навчання в ПТМЗ. 
– Напрямки  взаємодії освітян, державних та громадянських структур щодо збереження 
здоров’я та безпеки учнівської молоді в ЗНЗ. 

Кафедрами інституту проведено 6 зональних семінарів та 3 постійно діючих на базі РМК. 
Визначено шляхи вирішення таких питань: 

– Організація первинної профілактики негативних соціальних явищ в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу. 
– Методика викладання економіки в початковій школі 
– Методика і технології організацій навчального процесу. 
– Технологія родинного виховання в ЗНЗ Полтавської області. 
– Школа, яка керує знаннями. 
– Екологічний простір у контексті освітнього менеджменту. 
– Організація діалогічного навчання при вивченні хімії та біології. 
– Проблеми керівництва сучасною школою. 
– Профільне навчання в сільській школі. 
– Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, 
культурологічний, методичний аспекти). 

Проведено 8 семінарів-практикумів на базі опорних шкіл (в області їх 105). 

Серед групових форм науково-методичної роботи виділяється система спеціальних дослідних 
груп, тимчасові творчі групи, що працюють над проблемою (кінцевий результат видання 
методичного посібника). 

Індивідуальна форма роботи відображена в проведенні методистами консультативної роботи  як 
в інституті, так при виїздах в райони і в навчальні заклади. В середньому кожного року цією 
формою охоплено понад 500 педагогів. 

В області робота з молодими спеціалістами делеговано РМК. Разом з тим, творчі молоді вчителі 
працюють в СДГ, виступають на конференціях з повідомленнями. 

Широко в області використовується форма НМР як  вивчення, узагальнення та пропаганда 
кращого педагогічного досвіду. 

Серед вивчених питань: 
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• Організаційно-методичне забезпечення впровадження новітніх педагогічних 
технологій у навчально-виховний процес. 
• Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ 
• Створення системи пошуку, відбору, організації навчання та виховання 
обдарованої учнівської молоді. 
• Керівництво спеціальним закладом освіти в сучасних умовах. 
• Впровадження  в практику роботи дошкільного закладу ідей В.О.Сухомлинського 
• Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів 
• Розвиток творчих здібностей молодших школярів 
• Форми упровадження профільного навчання 
• Сучасні технології викладання історії 
• Застосування методики порівняльного аналізу творів української та зарубіжної 
літератур 
• Опорні схеми як засіб ефективного навчання англійської мови 
• Особливості самоосвітньої діяльності вчителя економіки 
• Впровадження інформаційних технологій у процес вивчення курсу фізики та 
астрономії 
• Екологічна освіта та виховання у процесі викладання хімії 
• Лекційно-практична система викладання математики 
• Екологічне виховання на уроках біології 
• Виховання культури поведінки та спілкування як засіб попередження 
правопорушень серед школярів. 
• Розвиток творчих здібностей школярів на уроках образотворчого мистецтва. 
• Методика вокально-хорового виховання дітей – одна із основних форм музичної 
освіти. 
• Методика поглибленого вивчення уроків трудового навчання. 
• Школа здоров`я і розвиток дитини. 
• Шкільний футбол - шлях до здоров`я, масовості, майстерності. 
• Формування фізичної та психологічної готовності юнаків до майбутньої 
професійної діяльності та військової служби. 

Видано каталоги „Кращий педагогічний досвід учителів Полтавщини”, „10 років конкурсу 
„Учитель року” на Полтавщині”. 

Функціонує пересувна виставка кращого педагогічного досвіду (згідно графіку по районах). 

В ході проведення заходів було вивчено роботу вчителів 226 вчителів області, відвідано  408  
уроків, 105 виховних заходів тощо. 

Відзначаючи регіональний компонент науково-методичної роботи, 11 заходів проведено 
консультативно-методичним центром ПОІППО, створеним в 2004 році на базі Кременчуцького 
педагогічного училища ім.А.С.Макаренка. 

Основною проблемою для вивчення в 2004 році були питання: „Здійснення моніторингу змін у 
системі навчання та викладання природничо-математичних дисциплін” та „Створення 
оптимальної системи моніторингу післядипломної освіти педагогічних кадрів області з метою 
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впровадження ефективних форм післядипломної освіти. Впровадження „Творчої книжки 
вчителя”. 

Проведено 26 інструктивно-методичних нарад з працівниками районної методичної ланки, які 
пропонували проведення тих чи інших заходів, що сприяють покращенню науково-методичної 
роботи  в ЗНЗ, дошкільних та позашкільних навчальних закладах. 

 

4.2. Науково-методична робота кафедр 

Кафедра методики змісту освіти 

Для інноваційної роботи з учителями були створені спеціальні дослідницькі групи з таких 
проблем: „Діагностування навченості”. Систематично аналізувалась наявність в області класів з 
поглибленим вивченням української мови та літератури, профільного навчання. У 6 районах 
області введено поглиблене, а в 14 профільне навчання (33 школи). Відповідно до плану 
інституту вивчено рівень навчальних досягнень учнів у Крюківському та Оржицькому районах. 
Вивчався рівень навчальних досягнень у Хорольському, Кобеляцькому, Шишацькому районах. 
(Проведено 5 конференцій-презентацій навчально-методичних матеріалів видавництв для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації). 

„Формування професійних компетенцій вчителів географії в системі післядипломної освіти”. 
Матеріали дослідження були представлені на з’їзді Українського Географічного товариства. 
Методичні рекомендації, щодо викладання географії та основ економіки опубліковані у журналі 
„Постметодика”. 

Спеціальна дослідницька група розпочала роботу по створенню навчального посібника для 
вчителів біології на основі дослідження  відповідності підручників до рівня стандарту. 
Викладачі кафедри досліджували теми, пов’язані з роботою в районах області: 

– Допрофільна та профільна підготовка учнів старшої школи. (Науково-методичне 
забезпечення);  
– Поглиблене вивчення біології в школах області відповідно до місцевих умов. (створення 
факультативних курсів за вибором: основи генетики, квітникарство, охорона природи, лікарські 
рослини, екологія); 
– Експериментальне визначення варіативної складової навчального плану. (Спецкурси з 
предметів: географія та економіка – трансформація отриманих знань у практичний досвід: 
рекреаційна географія, краєзнавство, географія релігій, географія з основами 
природокористування, основи підприємницької діяльності, основи споживчих знань, власна 
справа.); варіативні курси з математики (профільні спецкурси за рахунок варіативної складової 
навчального плану); опорно логічні схеми та диференційовані тестові завдання для тематичної 
атестації учнів з основ правознавства. (Навчальний посібник для учителів і учнів Полтавського 
регіону). 

Викладачами кафедри були проведені наукові конференції:  
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– „Світочі літературного духу України і сучасний навчально-виховний процес” (обласна 
наукова конференція до ювілею С.В.Руданського – 170 р.; В.Смійленка – 140 р.; С.Васильченка 
– 175 р.; П.Загребельного – 80 р.; О.Коломійця – 85 р.); 
– Регіональна науково-практична конференція „Переяславська козацька рада 1654 року: 
Роль і наслідки в історії України та Полтавщини”. 
– Регіональна науково-практична конференція присвячена 400-річчю заснування м. 
Зінькова „Історія міста – єднання минулих, нинішніх і прийдешніх поколінь”. 
– Регіональна науково-теоретична конференція „Злочини проти народу: до 72-річчя 
голоду-геноциду 1932-1933 років в Україні”. 
– Обласна науково-практична конференція „Соборність України: історія і сучасність”. 
– Всеукраїнська науково-практична конференція „Зміст освітньої галузі „Технології” в 12-
річній школі та профільне навчання”.  

Кафедра менеджменту освіти 

Кафедрою видано: 
1. Освіта Полтавщини. Часопис. №1/ Укл. Охріменко І.В., Дзюба Т.М. – Полтава: ПОІППО, 
2004. – 72с. 
2. Освіта Полтавщини. Часопис. №2-3/ Ред. Охріменко І.В. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 160с. 
3. Освіта Полтавщини. Часопис. №2-3/ Ред. Охріменко І.В. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 70с. 
4. Цебрій І.В. Освіта у контексті розвитку української культури (Ч.І): Книга для учителів ЗНЗ, - 
Полтава: ПОІППО, 2004. – 26с. 
5. Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи 
Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського р-ну Городницької Я.М. – Полтава: ПОІППО, 
2004. – 64с. 
6. До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З педагогічного 
досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОШ І ст.)/ Укл. Цебрій І.В. – Полтава: ПОІППО, 
2004. – 116с. 
7. Охріменко І.В. Менеджер освіти: вимоги до управлінської культури та професійної 
компетенції. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 52с. 
Проведено заключне засідання СДГ (двох інтерактивних груп) “Самоменеджмент керівника 
ЗНЗ” і “Стиль управління менеджера освіти”. 
Королюк С.В., Дзюба Т.М., червень, 2004р.  
Викладачі кафедри взяли участь у роботі обласних та всеукраїнських конференцій і семінарів: 
Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми розвитку управлінської культури 
керівників закладів освіти” 
ПОІППО, вересень, 2004р. 
Всеукраїнська наукова конференція “ Сучасні системи і технології управління у сфері освіти” 
27-28 травня 2004 року м. Суми  
Охріменко І.В., Королюк С.В 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Основні напрямки та специфіка модернізації 
сільської школи” 28-29 квітня 2004 року м. Дніпропетровськ. 
Охріменко І.В. 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Адаптивне управління середньою освітою на 
муніципальному рівні” 20-21 травня 2004 року м. Запоріжжя. 
Цебрій І.В. 
5) Всеукраїнська науково-практична конференція “Феномен гендеру: соціокультурні виміри” 
28-29 жовтня 2004 року, м Алчевськ 
Королюк С.В. 
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6) Міжнародний науково-практичний семінар-тренінг „професійний стрес, синдром „вигорання” 
та професійна кар’єра в закладах середньої освіти: гендерні аспекти”, 17-18 червня 2004 року, м. 
Кам’янець-Подільський  
Дзюба Т.М. 
 

Кафедра педагогічної майстерності 

1. Участь у проведенні 25 семінарів та конференцій, круглих столів обласного та районного 
(міського), шкільного рівнів.  
2. Підготовлено 14 (Мирошниченко В.І. –4; Матвієнко П.І.– 5; Білик Н.І.–2; Моргун В.Ф. – 3) 
доповідей на всеукраїнські та обласні науково-практичні конференції. Усі вони надруковані у 
матеріалах конференцій.  
3. Завершено основну роботу (доповнення, правки) з підготовки до друку другого 
методичного видання “Антологія краєзнавства Полтавщини”. 
4. Сформований розділ “Від роду до народу” до методичного посібника “Всеполтавський 
посвіт школи-родини” (планове видання 2004 р.). 
5. Підготовлено спецвипуск науково-практичного освітньо-популярного ж.”Імідж сучасного 
педагога”: №6, 2004 – „Післядипломна педагогічна освіта регіону”, присвяченого 65-річчю 
ПОІППО. 
6. Проведено 72 наукові консультації: 
• з проблеми краєзнавства із членами наукового товариства малої  Академії наук в 
Крюківському районі м.Кременчука (10) ; 
• сучасні педагогічні технології (25); 
• з психології (27). 
7. Проведено консультацій для слухачів курсів: 

•  групових – 64 х 3 + 43 х 4 = 364 год.  
• індивідуальних консультацій – 237 чоловік (0,5 год. на слухача). 

8. Проведено цикл занять з краєзнавства із учнями та вчителями Калениківської школи 
Решетилівського району. 
9. Здійснюється наукове керівництво спеціальною дослідницькою групою: 

• Матвієнко П.І. – з проблем громадянського виховання. Проведено два семінари. (Облік 
роботи ведеться керівником групи – Настенко Н.В.); 
• Білик Н.І. – „Школа-родина” (семінар “Технологія родинного виховання в школах 
Полтавщини”. 

10. Наукове керівництво школами: 

• Матвієнко П.І. – Калениківська спеціалізована школа Решетилівського району; 
• Білик Н.І. – ліцей № 4 м.Кременчука; 
• Білик Н.І. – гімназія м.Хорола. 

11. .Проведено курсів: 

•  курси-ОДГ (ЗНЗ 32 м.Гадяча) – 1; 
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• проблемні курси для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ акредитації – 5. Отримано 
ліцензію Науково-методичного центру вищої освіти та Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України від 15.03.2004 

12. Підготовлено до друку методичні рекомендації щодо організації системи 
профоорієнтаційної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  
13. Створено проект методики профілювання та профорієнтації школярів (довготривалий та 
зрізовий варіанти), що в подальшому вимагає її експериментальної превірки.  
14. Спільно з обласним центром практичної психології і соціальної роботи проведено ряд 
організаційних заходів з узагальнення, перевірки та поширення кращого психодіагностичного 
інструментарію з питань психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки та 
профільного навчання. 
15. Протягом року надавалась методична допомога освітнім закладам області: 

• ліцею №4 м. Кременчука (науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу);  
• Хорольському агропромисловому коледжу (інтерактивні методи навчання);  
• Гадяцькій школі №2 (проведення експерименту по школі-родині);  
• Калениківській спеціалізованій школі Решетилівського району;  
• Тахтаулівському ЗНЗ (робота з батьками); 
• Полтавському інституту економіки і права (інтерактивні методи навчання); 
• Полтавському районному методичному кабінету (сучасні педтехнології) т.ін. 

Кафедра філософії і економіки освіти (Заєць Г.М.) 

Науково-методичну роботу кафедри спрямовано на дослідження проблеми "Філософія освіти 
для демократії" (Науковий керівник - кандидат філософських наук Клепко С.Ф.) В  рамках  
цього дослідження  розроблено  концепцію ознайомлення педагогів з сучасним станом розвитку 
філософії освіти, опубліковано науково-методичний посібник "Філософія освіти для 
демократії”, укл. Клепко С.Ф.  

Внесено зміни та доповнення до програми модуля „Філософія освіти та інформаційні 
технології” з урахуванням нормативних документів з питань переходу на новий зміст, структуру 
і термін навчання, у контексті болонського процесу. Проведено Всеукраїнський семінар „Зміст 
шкільної освіти у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції” (20-21.2004р.). 

Обласний методичний центр шкільної економічної та бізнес освіти  при кафедрі філософії і 
економіки освіти координує впровадження економічної освіти в навчальних закладах області: 

– проведено семінари з методики викладання економіки за фінансової підтримки 
національної ради з економічної освіти (США)  
– підготовлено матеріали до наради начальників відділів освіти на базі Крюківського 
райво; 
– створений комп’ютерний банк даних методичних матеріалів з економіки; 
– надано допомогу в організації проведенні районних та обласних олімпіад з економіки; 
– організовано і проведено регіональні етапи Всеукраїнського конкурсу „Молода 
економіка”, який проводиться недержавним аналітичним центром „Інститут реформ” за 
підтримкою обласною державною адміністрацією; обласний конкурс економічних знань; 
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– організовано роботу Обласної школи бізнесу учнівської молоді на базі Полтавського 
інституту економіки та менеджменту „Світоч”. 

Особливо велику увагу працівники кафедри приділяли обговоренню „Концепції профільного 
навчання у старшій школі”. Розроблено рекомендації семінару „Зміст шкільної освіти в 
контексті європейської та євроатлантичної інтеграції” щодо розробки плану створення нової 
моделі системи підготовки, експертної оцінки та апробації навчальної літератури та підручників 
/Міжнародний фонд „Відродження”, Управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації, Наукова секція “Фундаментальні проблеми безперервної освіти” 
Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, Проект “Мережа освітньої політики” 
МФВ, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського. 

4.3. Проведення  науково-практичних конференцій (Клепко С.Ф., Заєць Г.М.) 

Важливою ланкою системи науково-методичної роботи ПОІППО є проведення науково-
практичних конференцій (семінарів, симпозіумів тощо). У більшості випадків у 2004 р. була 
досягнута поставлена мета запланованих конференцій – донесення до їх учасників останніх 
досягнень педагогіки та різних галузей знання, поширення науково-методичних розробок 
підрозділів інституту в практику роботи, вивчення сучасних передових ідей, концепцій, теорій. 
Проведені ПОІППО у 2004р. 10 конференцій сприяли консолідації зусиль дослідників та 
практиків, збагатили науковий потенціал розвитку системи освіти в області, допомогли 
освітянам області ґрунтовно освоїти сучасну парадигму реформування навчальних закладів. 
Опубліковано 2 збірника з матеріалами конференцій. 

Зокрема, ПОІППО провів у 2004 р. такі Всеукраїнські науково-методичні конференції та 
науково-практичні семінари з проблем дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
проведені ПОІППО. 

Назва Місце та термін 
проведення 

К-сть 

Учасн.

Міністерства, відомства,  установи, 
що були співорганізаторами заходу 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

   

„Педагогіка А.С. Макаренка і 
соціально-психологічні 
детермінанти становлення 
громадянськості сучасної 
молоді” 

м. Полтава 

12-13 березня 

300  МОН України, Полтавський 
державний педагогічний університет  
ім.. В.Г.Короленка 

„Інтеграція змісту освіти в 
школі та вищому 
навчальному закладі: 
досягнення і перспективи”” 

м. Полтава 

 15-16 квітня 

120 МОН України, АПН  України 

Інститут педагогіки АПН України, 
УОН ОДА, Науково-методичний 
центр інтеграції змісту освіти АПН 
України 
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„Проблеми розвитку 
управлінської культури 
керівників закладів освіти” 

м Полтава,  

22-23 вересня 

70  Науково-методичний центр 
інтеграції змісту шкільної освіти 
АПН України, Управління освіти і 
науки ОДА 

„Михайло Васильович 
Остроградський і методики 
викладання у сучасній 
школі” 

VIII Всеукраїнські 
педагогічні читання 
присвячені пам’яті  
М.В.Остроградського та  65-
річчю ПОІППО 

м. Миргород  

7 жовтня 

77 МОН України, Академія 
педагогічних наук України 

Полтавська обласна державна 
адміністрація, УОН ОДА, Відділ 
освіти виконавчого комітету 
Миргородської міської ради 

 „Зміст освітньої галузі 
„Технології” в 12-річній 
школі та профільне 
навчання”   

м. Полтава 

14-15 жовтня 

258 МОН України, Науково-методичний 
центр загальної середньої освіти 
МОН України,  

УОН ОДА, Полтавський державний 
педагогічний університет  
ім. В.Г.Короленка 

Всеукраїнські  семінари   
„”Шкільний проект по 
використанню ресурсів та 
енергії SPARE – глобальний і 
локальний аспекти 

м. Полтава 

24 січня 

40 Всеукраїнська громадська 
організація „Еремурус”, Норвезьке 
товариство охорони природи 

Методика викладання 
економіки в початковій 
школі 

19-23 квітня 33 МОН України, Українська рада з 
економічної освіти Національна 
рада з економічної освіти США 

„Зміст шкільної освіти в 
контексті європейської та 
євроатлантичної інтеграції” 

м. Полтава 

20-21 травня 
2004 року 

40 Міжнародний фонд „Відродження”, 
УОН ОДА, Наукова секція 
“Фундаментальні проблеми 
безперервної освіти” Північно-
Східного наукового центру НАН і 
МОН України, Проект “Мережа 
освітньої політики” МФВ 

 

Працівники ПОІППО брали участь у багатьох науково-практичних конференціях, які проведені 
у 2004 р. іншими організаціями в Україні (Див.додаток VI).  

Недоліками є відсутність спроб з боку організаторів конференцій державної реєстрації 
конференцій, несистематичне розміщення інформації в мережі Інтернет підсумкових матеріалів, 
недостатня розробка концепцій конференцій, оцінка актуальності і новизни представлених 
матеріалів.  
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4.4. Координація експериментальної діяльності в області (Гладка Т.І.) 

На сучасному етапі реформування освіти в Україні експериментальна освітня діяльність  
важливим чинником  розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Вона сприяє підвищенню 
рівня професійної компетентності вчителя, пошуку оптимальних умов для забезпечення 
успішного навчання школярів. 

Нормативно-правовою базою для здійснення експериментальної діяльності в області є 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України від 
7.11.2000р. № 522), Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 
(наказ МОН України від 20.03.2002 р. № 114) та наказ управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 17.02.2003 р. № 64 „Про порядок щорічного звітування про 
експериментальну діяльність навчальних закладів області”. 

Районним (міським) методичним кабінетам ПОІППО надіслав листа від 26.05.04 № 349, в якому 
подавалось роз’яснення щодо звітності про перебіг експериментальної діяльності в навчальних 
закладах області та відстеження ходу експериментів на місцевому рівні.  

У 2004 році ПОІППО організував рецензування двох заявок на проведення експериментів 
регіонального рівня: "Формування цілісної, інтелектуально-розвиненої особистості відповідно 
до соціального запиту суспільства" та "Впровадження моделі профільного навчання у 
загальноосвітніх закладах на основі індивідуального вибору учнем предмета." Кращий досвід 
щодо здійснення експериментальної діяльності в навчальних закладах області висвітлено в 
журналі " Імідж сучасного педагога" 2004 р.,- № 6, - с. 39-41.  

За результатами проведеного ПОІППО грунтовного аналізу звітів районних(міських) 
методичних кабінетів станом на 1 жовтня 2004 року був укладений анотований каталог 
експериментальної діяльності в області (додається). 

Експериментальна робота здійснюється у 7 районах(містах) області (м. Полтава, м. Миргород, 
Карлівський, Зіньківський, Решетилівський, Пирятинський, Хорольський ), що становить 22,6 
%. до загальної кількості районів області. Не проводяться експерименти у 12 районах області 
(Великобагачанський, Глобинський, Гребінківський, Кобеляцький, Кременчуцький, 
Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Полтавський, Чорнухинський, Чутівський, 
Шишацький). Ведеться підготовча робота щодо організації експериментальної діяльності в 
м.Комсомольську, Гадяцькому, Диканському, Новосанжарському та Машівському районах.  

У 2004 році у Полтавській області проводяться 3 експерименти всеукраїнського рівня: 

 "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 
розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"(м. Полтава: 
НВК № 26 „Перші кроки”, № 45 та ЗНЗ № 34); 

 "Особистісно орієнтоване навчання в школі ІІ ст. на базі загальноосвітніх шкіл України" 
(гімназія № 6 м. Полтави); 

 "Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів" (гімназія 
ім. Т.Г.Шевченка м. Миргорода);  4 - регіонального та 4- районного. У зазначених 
експериментах різного рівня задіяно 14 навчальних закладів області, 364  учителів, 3736 учнів, 
63 вихователів дитячих садочків, 436 дошкільнят, 14 психологів, 4 логопеди . 
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На другому (експериментально-формуючому) етапі триває експериментальна робота з теми 
"Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 
розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах". На 
завершальному етапі знаходиться експеримент "Особистісно орієнтоване навчання в школі ІІ ст. 
на базі загальноосвітніх шкіл України" (гімназія № 6 м. Полтави). Систематичну допомогу у 
проведенні цього експерименту зобов’заний надавати   відділ дошкільного та початкового 
навчання ( зав. відділом Корф І.В.) 

 В експерименті "Програмно-методичне забезпеченням Базового компонента дошкільної освіти 
в Україні" були задіяні 9 дошкільних навчальних закладів області: №№ 9, 12, 37, 80 м. Полтави; 
№№ 10, 25, 34, 67 м. Кременчука; дитячий садочок „Золота рибка” м. Комсомольська. 
Експеримент мав на меті сприяти розвитку особистісного становлення життєвої компетентності, 
особистісної культури та забезпечення різнобічного й гармонійного розвитку дитини. У ході 
експерименту було розроблено авторську програму з екологічного виховання, валеологічної 
освіти дошкільнят, естетичного виховання; підготовлено посібники з розвитку емоційно 
особистісного ставлення до себе та оточуючих людей, зі статевого виховання малят. Наказом 
МОН від 01.04.04. № 264 "Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей 
дошкільного віку" завершено черговий етап цієї роботи та створено Базову програму розвитку 
дитини дошкільного віку, яка проходить апробацію на експериментальних майданчиках 
України, але наша область зазначеним наказом в апробацію не включена не включена.  

Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 27.05.04. № 263 на базі 
Зіньківського НВК № 2 розпочато експеримент регіонального рівня „Формування цілісної, 
інтелектуально-розвиненої особистості відповідно до соціального запиту суспільства” на основі 
впровадження системи розвивального  навчання. Координацію вказаного експерименту 
проводить кафедра змісту та методики освіти (в.о. зав.кафедри Пашко Л.Ф.) 

Всеукраїнський експеримент регіонального рівня „Психолого-педагогічне проектування 
соціального розвитку особистості учнів Пирятинського ліцею” (наук. кер. В. О Киричук, канд. 
пед. наук, доцент кафедри психології ЦІППО АПН України) перебуває на третьому (програмно-
моделюючому) етапі. Програма забезпечена високими комп’ютерними технологіями, що 
дозволяє проводити з кожним класом по два психодіагностичні зрізи на рік. У ході здійснення 
експериментальної діяльності за період з 2001-2003 рр. прослідковується значний ріст 
показників соціальної активності учнів. За підсумками трьох етапів експерименту у березні 2004 
року був проведений районний семінар для директорів шкіл та психологів. Продемонстровані 
досягнення учасників навчально-виховного процесу з досліджуваної проблеми підтвердили 
високу результативність проведеної роботи. Експеримент з даної проблеми проводиться і на 
базі гімназії ім. Т. Г. Шевченка м. Миргорода, але, на жаль, через відсутність відповідного 
фінансування експеримент не має на даний час відчутних результатів. 

Для вирішення проблем розвитку освіти сільської школи в області створена лабораторія 
„Сільська школа”, до складу якої ввійшли працівники управління освіти, обласного інституту, 
представники районних відділів освіти, директори сільських загальноосвітніх навчальних 
закладів (зав. лабораторією Чемшит В.Г.). Робота лабораторії направлена на модернізацію 
системи управління розвитком сільської школи, розгортанню пошукової, експериментально-
дослідницької роботи на базі сільських шкіл та сприяння впровадженню профільного навчання. 
Однак лабораторія у цьому році тільки частково забезпечила виконання поставлених завдань. А 
розроблений проект на визначення кращого сільського закладу так і не був реалізованим. 
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У 2004 році на базі ясла-садка № 59 "Малятко" м. Полтави та ясла-садка "Сонечко" м. Пирятина 
розпочато експеримент регіонального рівня "Впровадження вальдорфської педагогіки у 
практику роботи ДНЗ" (наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.09.04. № 
441), мета якого – адаптація вальдорфської педагогічної системи в умовах дошкільного 
дитячого закладу Полтавської області. 

На даний момент ПОІППО здійснюються заходи щодо організації експерименту регіонального 
рівня "Впровадження моделі профільного навчання у загальноосвітніх закладах на основі 
індивідуального вибору учнем предмета." (автор Шиян Н.І., к.п.н., доцент кафедри хімії ПДПУ 
ім. В.Г.Короленка) та планується експеримент регіонального рівня з управлінської діяльності 
"Державно-громадське управління у навчальних закладах області" (наук. кер. Охріменко І.В., 
к.п.н., доцент, зав. кафедри менеджменту освіти ПОІППО). 

Після проведеного ПОІППО аналізу лише 4 експерименти, які розпочаті на місцях (в районах), 
відповідають чинному Положенню, тому на це питання необхідно звернути увагу  районним 
відділам освіти.  

Отже, експериментальній діяльності в області відведено належне місце. Проводиться 
систематична роз’яснювальна робота щодо впровадження експериментальної діяльності серед 
директорів навчальних закладів(особливо гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл), надаються 
методичні рекомендації завідуючим міськими(районними ) методкабінетами,   включені в 
роботу кафедри та відділи інституту, залучаються наукові керівники інших вищих навчальних 
закладів.  

Але, слід зауважити, що експериментальна робота в області стосується  переважно дошкільної, 
початкової освіти та виховної роботи, з природничо-математичних, гуманітарних дисциплін та 
управлінської діяльності експерименти не проводяться, і в цьому напрямі слід ще працювати. 
До того ж , аналіз показав, що не представлені проміжні  результати з довготривалих  
експериментів: "Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів 
(експеримент розпочато 1998 р.)", "Збереження психічного і фізичного здоров’я дітей в умовах 
навчально-виховного процесу"(експеримент розпочато 1997 р.), "Особистісно орієнтоване 
навчання в школі ІІ ступеня на базі загальноосвітніх шкіл України", (експеримент розпочато у 
2001р.). 

З метою врахування проблем, що стосуються здійснення експериментальної діяльності в 
області, надання цій проблемі значущості у 20005 році планується  заслухати роботу міських 
методичних кабінетів на вченій раді інституту, провести науково-практичні семінари, засідання 
круглого столу. 

4.5. Апробація нових підручників (Сиротенко Г.О.) 

В інституті склалася певна система апробації навчальної літератури, яку координує Центр 
педагогічних інновацій і інформації ПОІППО. Відповідно наказу МОН № 486  від  06.10.03 у 
2003/2004 навчальному році проведено апробацію 18 підручників та 18 програм початкової 
школи. У  цій діяльності були задіяні 139 вчителів та 4 374 учні. 

В 2004/2005 навчальному році апробується 11 підручників, 96 учителів та 3 480 учнів беруть 
участь в апробації(наказ управління освіти і науки № 444 від 23.09.04). 
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 У 2004/2005 навчального року розпочалася апробація електронних засобів навчального 
призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, яка здійснюється відповідно наказу 
УОН № 567 від 26.11.04.  

 В основному вчителі-апробатори надають позитивні відзиви щодо підручників. Разом із тим у 
2003/2004 навчальному ними зроблені зауваження щодо якості підручників “Алгебра 8 клас”, 
автор Янченко Г. “Алгебра – 9 клас”, автор Кравчук В.Р., Янченко Г., “Геометрії, 10 клас”, 
автори: О.М.Афанасьєва, Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенко, “Географія  материків і 
океанів”для 7 класу , автори Корнєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В., „Фізика, 10 клас”, 
автори Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.  

Ці та інші конструктивні зауваження направлені МОН України (Інститут навчальної літератури) 
щодо покращення шкільних підручників у листах ПОІППО (вих. №  від 28.05.04  № 354).  

Разом з тим у процесі апробації підручників важко долається формальний підхід. Зокрема, 
рішення вченої ради ПОІППО  від 30 серпня 2004 р. з питання „Про науково-методичне, 
інформаційне забезпечення навчального процесу в інституті та методичної роботи навчальних 
закладах області” невиконане у частині „Підготувати інформацію і статті для випуску 
спеціального випуску ПМ „Апробація підручників у школах” (№6, 2004) у світлі листа МОН 
№1/9-352 від 30.06.04 „Про невідкладні зміни і оперативність у роботі системи післядипломної 
педагогічної освіти” (До 1 жовтня 2004 року). Цю роботу вкрай важливо продовжити і 
завершити у наступному році. 

4.6. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 

ПОІППО, організовуючи інноваційну діяльність, керується законами України ”Про  освіту”, 
Про загальну середню освіту”, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 7.11.2000 року № 522, 
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 року № 114. 

У інституті особлива увага звертається на науково-методичне забезпечення проведення 
інноваційних процесів, пріоритетними напрямками яких є оновлення змісту, моделювання, 
вивчення, узагальнення впровадження педагогічного досвіду як джерела інновацій. Особливе 
значення має також організація ефективного функціонування методичних об’єднань, творчих 
груп, шкіл педагогічної майстерності, активізація внутрішньошкільної методичної роботи та 
засобів стимулювання інноваційної діяльності педагогів. 

Ми виходимо з того положення, що діяльність закладів освіти є інноваційною, якщо вона 
характеризується систематичним проведенням психолого-педагогічних та соціологічних 
досліджень змісту навчально-виховного процесу; технологій навчання, виховання й управління, 
наслідками яких є суттєва зміна результативності освітнього процесу. 

В області склалася певна система упровадження в практику закладів освіти регіону педагогічних 
інновацій: 

– визначення  потреби регіональної системи освіти в модернізації на основі збору інформації 
про педагогічні ініціативи на регіональному та локальному рівнях;  
– наполегливе роз’яснення техніки інноваційної та експериментальної діяльності; 
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 – щорічну звітність районних відділів освіти про перебіг інноваційної та експериментальної 
діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, яка  подається до ПОІППО; 
– аналіз, узагальнення результатів інноваційної діяльності; 
– занесення результатів інноваційної та експериментальної діяльності до банку даних;  
– здійснення науково-методичного супроводу процесу запровадження педагогічних інновацій в 
освітню практику; 
– організація співпраці з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами;  
– інформування про інновації на курсах підвищення кваліфікації,  семінарах, в періодичній  
пресі. 
 
ПОІППО широко пропагує інноваційну діяльність у обласному освітньому просторі.  

У 2004 році в останніх числах  журналів „Постметодика та „Імідж сучасного педагога” 
вміщений аналітичний, узагальнений матеріал про інноваційні  процеси, які відбуваються в 
країні та області, рекомендації щодо здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні, 
на рівні освітніх закладів. В цьому ж номері „ПМ” для педагогів подається список 
рекомендованої літератури з проблем інноваційної діяльності. Аналогічні матеріали  
надруковані в республіканській пресі, зокрема в в журналі “Післядипломна освіта в Україні” № 
1, 2004 р. ст. 33-35) та ін. На  сайті ЦІППО („Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція”  „Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”),вміщено 6 матеріалів з проблем 
інноваційної діяльності ПОІППО:   

1. “Освіта, яка заохочує запитування, або таємниця парадоксу «Innovation Societies» — 
«MisEducation» – проректора з наукової роботи ПОІППО Клепка С.Ф., канд. філософських наук, 
доцента. 
2. “Інноваційна діяльність Полтавського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського”– Матвієнка П.І., ректора ПОІППО канд. пед. наук, доцента. 
3.“Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем” – Сиротенка Г. О., завідуючого 
центром педагогічних іннновацій та інформації. 
4. Бібліографічний список літератури з проблеми “Інноваційна освіта”– укл. Александрова Л.А., 
зав. бібліотекою ПОІППО, Сиротенко Г. О.,  завідуючий центром педагогічних іннновацій та 
інформації ПОІППО. 
5. “Соціальне проектування та інші сучасні форми виховної роботи в школі” – Настенко Н.В., 
завідувачки відділу методики виховання ПОІППО. 
6. “Інклюзивне навчання” –  Савельєвої О.В., методиста відділу дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти, Сікач А.І.– завідувачки відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти. 
 Значну інформацію  про інновації педагоги дістали на 35  обласних семінарах, 12 
науково-педагогічних конференціях, проведених у 2004 році.  

У результаті такої роботи у 2004 році досягнуто таких результатів: 

1. У 29 районах області близько 160 шкіл застосовують освітню програму "Довкілля" – модель 
природничонаукової освіти, яка альтернативна до традиційної.  

2. Систему розвивального навчання (за Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим) використовують 64 
вчителі у 12 школах області; за системою  розвивального навчання „Росток” (м.Суми) працюють 
17 педагогів у 3-х школах області.  
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3. За три роки спеціальна дослідницька группа, яка працювала на базі ПОІППО в кількості 17 
осіб, досліджуючи процеси особистого розвитку учнів молодшого шкільного віку за системою 
розвивального навчання, підготовила такі матеріали для використання педагогам, які працюють 
у системі ровивального навчання: 

– контрольні роботи з математики та  української мови (1-3 класи); 

– олімпіадні завдання з математики, української мови, природознавства. 

– розроблені матеріали для викладання „Логіки” для учнів 2 класів, тематичні самостійні 
контрольні роботи з математики для учнів 4 класу та ін. 

4. Успішно впроваджується громадянська освіта. У  96 ЗНЗ області із 507, що функціонують на 
Україні, викладаються громадянознавчі  курси: „Ми – громадяни України” , „Громадянська 
освіта”. Цими  курсами охоплено близько  30 тисяч  учнів шкіл області. 

5. Проведені тренінги за програмою Intel “Навчання для майбутнього”, метою котрих є 
впродовж 2004-2005 навчального року сформувати у 3000 вчителів базових дисциплін області 
навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну 
(індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність учнів. На сьогодні підготовлено  114  
тренерів районного (міського) рівня за рахунок обласного бюджету.  

У 2005 році планується підготовка до друку інформаційно-методичного збірника 
„Організаційно-методичне забезпечення інноваційної та науково-дослідної роботи у 
загальноосвітніх навчальних закладах”,  підготовка матеріалів до збірки статей „Інноваційна 
діяльність в освітніх закладах Полтавщини”,  проведення семінару для завідуючих районними 
(міськими) методичними кабінетами з проблем організаційно-методичного забезпечення 
впровадження інновацій у навчально-виховний процес. 

 

4.7. Лабораторія „Сільська школа” (Чемшит В.Г.) 

На виконання наказу ОІППО від 15.01.04 №2-к „Про деякі зміни у стуктурі інституту і 
функціональних обов`язків” у 2004 році була створена   лабораторія „Сільська школа” як 
підрозділ відділу методики виховання. Наукове керівництво лабораторією  здійснює кафедра 
менеджменту освіти (наказ ОІППО від 02.09.03.№135 ). 

Метою лабораторії є сприяння створенню умов для розвитку особистості сільського вчителя і 
учня, їхньої творчої самореалізації, одержання дітьми і підлітками якісної середньої загальної 
освіти. 

Робота лабораторії спрямована на забезпечення в районах області виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.06.99р. №1305 „Про розвиток сільської загальноосвітньої 
школи” та „Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості 1999-2005рр.” 
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Особлива увага приділяється організації науково-методичного забезпечення системи 
педагогічної освіти сільського регіону, підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів.  

Підготовлені підбірки матеріалів та  куточки з профільного навчання, профорієнтаційної 
роботи, сільської школи, рекомендований список літератури щодо проблем сільської школи. 

Розроблені заходи по організаційно-методичному забезпеченню профілізації старшої школи 
області. 

Проведено спільне засідання лабораторії та начальників відділів освіти 25.05.04. на базі 
ПОІППО з питань „Профілізація навчання в ЗОШ сільської місцевості”, де виступили члени 
лабораторії із трьох  відділів освіти. Розроблено Положення про обласний огляд-конкурс 
сільських закладів та проект наказу. 

Проведена Всеукраїнська науково-практична конференція „Зміст  освітньої галузі „Технологія” 
в 12-річній школі та профільне навчання”.  

Вивчено стан  якісної середньої освіти трудового та профільного навчання і профорієнтаційної 
роботи в Машівському та Лубенському районах. 

Вивчено досвід роботи та видано буклет „Трудове виховання в Новосанжарському НВК : 
здобутки, перспективи”. 

Лабораторія бере участь у реалізації експерименту „Профільне навчання на основі 
індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмета у ЗНЗ”. 

4.9. Обласний методичний тренінговий центр природного розвитку дитини (Коршунова 
Т.Л.) 

На виконання стратегічних завдань, проголошених законами України „Про освіту" (1996р.), 
„Про загальну середню освіту" (1999р.), „Про дошкільну освіту" (2000р.) та з метою включення 
дошкільних закладів в інноваційну діяльність і впровадження нової державної програми 
„Базовий компонент дошкільної освіти України" обласний методичний тренінговий центр 
природного розвитку дитини здійснює науково-методичну роботу, спрямовану на подальшу 
розробку методичного забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних закладах на 
основі оновлення концептуальних і організаційних засад. 

Забезпечує діяльність центру колектив у складі 6 чоловік: директор центру, методист-
координатор, 2 методисти, медична сестра, психолог. 

Тема науково-методичної роботи: „Особистісно орієнтована навчально-виховна система 
розвитку дітей дошкільного віку на основі природовідповідних концептуальних вимог". Її  
розробка спирається на практику запровадження інноваційних методик (таких, як методика 
Марії Монтессорі, принципи природного розвитку дітей у навчально-виховному процесі, метод 
ТРВЗ (теорія розв'язування винахідницьких задач), методика навчання грамоти М.Зайцева) в 
НВК №10 м. Полтави. Основне завдання: розробка методичного забезпечення дошкільної 
навчально-виховної системи, яке базується на закономірностях розвитку дитячої субкультури. 

У межах вказаної теми розробляються проблеми:  
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– створення умов співпраці, творчої діяльності в дитячому колективі через 
– партнерські стосунки між педагогом і дитиною; .   інтеграційні   процеси   в   освітньому   
просторі   як   умова   формування 
– особистісного зростання та цілісного світосприймання; .   організація середовища 
особистісно орієнтованої освітньої моделі; .   методологічні основи змісту навчальних програм. 

Експериментальне впровадження особистісно орієнтованої системи супроводжується 
психологічними дослідженнями: 

– інтелектуального та особистісного розвитку дітей; 
– комунікативних здібностей та професійної позиції педагогів. 

У 2004 році обстежено 150 дітей 5 - 6-річного віку. Обстеження показало такі результати 
розвитку у дітей інтелектуальної, емоційно-вольової сфери, соціальної компетентності, тобто, 
загальної готовності до шкільного навчання: 

Рівень готовності група Монтессорі Контрольна група 
Високий  45% 36% 
Середній  40% 44% 
Низький  15% 20% 
 

У 2004 році Центром проведено: 

– науково-практичний семінар для працівників інтернатних закладів, 
– обласна науково-практична конференція з теми „Кожна дитина обдарована природою", 
– секційне засідання всеукраїнської науково-практичної конференції з питань 
інноваційного підходу до навчання і виховання дітей з особливими потребами. 

На них були представлені особливості і переваги інноваційних методів, які запроваджуються в 
базовому дошкільному закладі, проведені круглі столи для їх обговорення. 

На основі практики впровадження інноваційних методик були розроблені методичні 
рекомендації: 

1. Методичні основи організації заняття-спілкування. 
2. Використання інноваційних педтехнології в корекційній роботі з дітьми, що мають мовні 
вади. 
3. Літературні твори як засоби формування мови, виховання духовності. 
4. Взаємозв'язок  духовного  і  фізичного  здоров'я  дитини  —  основа валеологічної 
програми для дошкільників, та практичні посібники: 
– Розвиток рефлексивного мислення у дітей. 
– Використання методу ТРВЗ у особистісно орієнтованій виховній системі. Методичні 
рекомендації створені на основі вивчення практичної діяльності і сприяють практиці 
реформування педагогічного процесу, зміні його пріоритетів у дошкільних закладах. 
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При виданні посібників не витримані жодні вимоги щодо друкованої продукції: відсутні 
рецензії, не схвалювалися до друку методичною та вченою радами установ, та ін. Підготовлені 
до друку статті: 

1. Коршунова Т.Л.   Особливості   впровадження   Базового   компонента дошкільної освіти 
в практику роботи навчально-виховного закладу. 
2. Новак О.О., Башкатова Н.О. Педагог особистісно орієнтованої системи. Діагностика 
побудови міжособистісних стосунків в педагогічній системі М.Монтессорі. 
3. Булочнікова Н.М. Практичний посібник з логопедії. 

Статті відправлено до журналів «Дошкільне виховання», «Психологія», але до цього часу не 
надруковані. Продовжується розробка теми і експериментальне запровадження особистісно 
орієнтованої методики в дошкільному закладі. Результати науково-методичної роботи 
складають основу змісту роботи, яку здійснює Центр на курсах підвищення кваліфікації 
педпрацівників області. 

Продовжувалась науково-дослідницька робота по темі „Умови переходу педагогів дошкільних 
закладів до особистісно орієнтованої педагогічної системи на основі природовідповідних 
концептуальних вимог”. У межах науково-дослідницької роботи психологом Центру 
проводилось порівняльне тестування дітей 5,5-6 років, які виховуються і навчаються за 
особистісно орієнтованою та традиційною системою. Відповідно в кількості 75 і 80 дітей. 
Обстеження показало хороші результати розвитку у дітей інтелектуальної, емоційно-вольової 
сфери, загальної готовності до шкільного навчання. З метою вивчення адаптації дітей до 
шкільного навчання проводилось тестування дітей 2-го класу. Обстеження продовжується. 
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РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

5.0. Загальна характеристика (Золотухіна В.М. ) 

Метою організаційно-методичної діяльності інституту  в 2004 році було вивчення ефективності 
науково-методичної роботи, моніторинг результативності  проведених заходів, діагностування 
потреб  і запитів педагогів області щодо організації і проведення післядипломної освіти області. 

Цьому сприяло проведення засідань ректорату (1 понеділок місяця), нарад ректора з 
керівниками підрозділів (III понеділок місяця), інструктивно-методична наради проректорів (II 
та IV понеділок місяця). Серед висвітлених питань: 

– Звіт про самоаналіз роботи відділу природничо-математичних дисциплін за період 1999-2003 
рр. 
– Про роботу навчального відділу щодо моніторингу підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів області за період 1999-2003 рр. 
– Про роботу кафедри менеджменту освіти з питань впровадження сучасних моделей 
управління ЗНЗ. 
– Про роботу центру практичної психології і соціальної роботи та центру природного розвитку 
дитини ПОІППО. 
– Про підсумки програми “Крок за кроком” в Полтавській області. 
– Про роботу з координації ПОІППО, РМК по забезпеченню підручниками учнів до нового 
навчального року. 
– Про модернізацію роботи бібліотеки ПОІППО 
– Діагностичні дослідження математичної освіти в області. 
– Про готовність до нового навчального року в системі післядипломної освіти 
– Про підготовку до проведення предметних олімпіад 
– Аналіз мережі навчальних закладів національних меншин області у світлі регіонального плану 
дій “Освіта для всіх”. 
– Про роботу центру педагогічних інновацій та інформації з розробки в області інноваційного 
характеру системи освіти. 
– Про методичне забезпечення фізичної культури в ЗНЗ області. 
– Громадянська освіта та громадянське виховання в школі: результати реалізації регіональної 
моделі. 
Кожного місяця проводились огляди періодичної педагогічної преси, готувались бюлетні 
надходжень науково-методичної літератури. 

Працівниками інституту підготовлено 7 аналітичних матеріалів на колегію управління освіти і 
науки, 73 проектів наказів  начальника УОН з питань підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів, організації масових заходів, аналізу стану навчально-виховного процесу в освітніх 
закладах області, роботи районних та міських методичних кабінетів тощо. 

Здійснюючи аналіз результативності проведення основною діяльності були використані  дані 
проведених 25 масових заходи з педагогічними кадрами та учнівської молоді, а саме: 

 – Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. 
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– Обласний конкурс на кращу методичну розробку “Агенда-92 – енергозбереження як запорука 
сталого розвитку людства”. 
– Всеукраїнський конкурс учнівської творчості. 
– Обласний конкурс на кращу модель шкільного дитячо-юнацького об’єднання. 
– Організація участі команди області в Олімпіаді Східного регіону. 
–  ІХ Математичні змагання імені М.В.Остроградського. 
– Міжнародний учнівський конкурс з української мови ім. Петра Яцика. 
– Всеукраїнський учнівський конкурс “Вірю в майбутнє твоє, Україно!” 
– Обласний огляд-конкурс шкільних мистецьких колективів “Різдвяні канікули”. 
– Обласний огляд-конкурс колективів учнівської художньої самодіяльності. 
– Всеукраїнський конкурс "Учитель року 2004". 
– Всеукраїнський учнівський конкурс  “Ідея соборності України” 
– Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в Д/З та ЗНЗ області. 
– Обласний конкурс театральних колективів. 
– Обласне військово-спортивне свято до Дня Перемоги, присвячене 60-річчю з дня визволення 
України від німецько-фашистських загарбників. 
– Обласний конкурс на кращий дитячий малюнок - до Міжнародного Дня захисту дітей. 
– XI обласний ярмарок педагогічних технологій "Творчі сходинки освітян Полтавщини". 
– Обласні військово-спортивні змагання допризовної молоді. 
–Обласний конкурс на кращий художній твір про вчителя “Вчителька моя”(відповідно до 
Державної програми “Вчитель”). 
– Обласні змагання інтелектуальної гри "Дебати-2004". 
– Обласний конкурс КВК. 
З 1999 року аналізується стан навчання  та рівень навчальних досягнень учнів з базових 
дисциплін. 

Так у 2004 році наказом начальника управління  освіти і науки в усіх районах області вивчені 
питання (2-3 райони на одного методиста) методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу, результативності курсового підвищення кваліфікації, рівень навчальних досягнень 
учнів з усіх предметів ін варіативної складової: за результатами вивчення видано наказ 
начальника УОН, наказом ректора інституту затверджені заходи щодо удосконалення роботи і 
врахування пропозицій при плануванні на 2004-2005 навчальний рік. 

 

5.1. Організація учнівських олімпіад з базових дисциплін 2004 року (Гладка Т.І.) 

На виконання "Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки", затвердженої 
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року № 78,  обласної “Програми роботи з 
обдарованою молоддю на 2001 – 2005 роки", затвердженої розпорядженням голови обласної 
держадміністрації від 11 червня 2001 року № 201, відповідно до "Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси - захисти науково-дослідницьких 
робіт та конкурси фахової майстерності", затвердженого наказом Міністерства освіти України 
від 18 серпня 1998 року № 305 щорічно  проводяться учнівські олімпіади з базових дисциплін.   

Цього року у III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з базових дисциплін 
взяли участь 1828 школярів області (у 2003 р. – 1580, 2002р.- 1489).  
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Велику роботу щодо залучення обдарованої молоді до участі в обласних олімпіадах провели 
районні відділи освіти, методичні кабінети мм. Полтави, Лубен, Автозаводського, Крюківського 
районів м. Кременчука, м. Комсомольська, Гадяцького, Зіньківського, Новосанжарського, 
Решетилівського районів, Полтавського обласного ліцею для обдарованої молоді при 
Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка.  

У 2004 році обласні учнівські олімпіади проводилися з 14 навчальних дисциплін: української мови 
та літератури, англійської, французької, німецької мов, історії, основ правознавства, математики, 
фізики, хімії, біології з екологією, географії, основ економіки, основ інформатики і обчислювальної 
техніки, трудового навчання. 

Переможцями предметних олімпіад  стали 486 учасників (у 2003 р. - 435, 2002р.- 401), з  них за 
рахунок місцевих коштів – 115, що становить 24% від загальної кількості переможців. Дипломів І 
ступеня - 54; ІІ ступеня – 138; ІІІ ступеня – 294. 

В обласних  предметних  олімпіадах цього року взяли участь 799 учнів навчальних закладів для 
розвитку здібностей обдарованої молоді, з них переможцями стали 278 (57% від загальної кількості 
переможців). Найбільшу кількість дипломів отримали учні закладів: НВК № 31 м. Полтави (26 
дипломів), ліцею № 1 м. Полтави (23 дипломи), ліцею № 4 Автозаводського району м. Кременчука 
(23 дипломи), ліцею № 6 м. Лубен (22 дипломи), Новосанжарського НВК (13 дипломів). 

Із сільських шкіл в  олімпіадах взяли участь 803 учні. Перемогу здобули 139 учасників (29 % від 
загальної кількості переможців). 

За результатами участі в обласних предметних олімпіадах 2004 року  лідирують м. Полтава, 
Автозаводський район м. Кременчука, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький райони,  Крюківський 
район м. Кременчука, м. Лубни. 

 У порівнянні з минулим роком помітно підвищився рейтинг участі в обласних олімпіадах команд 
Автозаводського району м. Кременчука,  Гадяцького, Зіньківського, Полтавського, 
Новосанжарського, Пирятинського, Диканського, Великобагачанського районів, м. Миргорода. 

Разом з тим, знизилась результативність участі в обласних  олімпіадах 2004 року команд  
Карлівського, Котелевського, Хорольського районів.  

Декілька років підряд утримують найнижчі позиції у рейтингу участі районних команд в обласних 
олімпіадах Козельщинський, Кременчуцький, Лубенський, Чорнухинський, Чутівський райони.  

У IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2004 року команду Полтавської 
області  представляли 66 учасників ( у 2003 р.- 72, 2002р.- 64) із 38 навчальних закладів області, з 
них 45 - учні навчальних закладів для розвитку здібностей обдарованої молоді. 

Переможцями предметних олімпіад стали 27 учасників ( у 2003 р.- 26 ), що становить 41% ( у 2003 
р. - 36,1%) від кількості учнів, які брали участь  від Полтавської області . Із числа переможців - 20 
учнів навчальних   закладів для розвитку здібностей обдарованої молоді, що становить 44 % від 
кількості учасників зазначених закладів та 74 % від числа переможців. Отримано відповідно  
дипломів І ступеня - 6, ІІ ступеня - 6, ІІІ ступеня - 15. 

Перемогу в змаганнях здобули учні з 20 навчальних закладів області (з них - 13 для розвитку 
здібностей обдарованої молоді): м. Полтави (ліцей № 1, ЗНЗ № 2, № 4, № 22, № 26, гімназія № 6, НВО 
№ 16, НВК № 30), ліцею № 6 м. Лубен, ліцею №4, гімназії №5, спеціалізованої школи №10 
Автозаводського району м. Кременчука, ЗНЗ №16 Крюківського району м. Кременчука, 
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Новосанжарського НВК, Лохвицького ЗНЗ № 2, Гадяцької гімназії, Гадяцької спеціалізованої школи-
інтернату, Семенівського НВК №1. 

Переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  підготували 24 
учителя області . 

Аналіз результатів участі команди Полтавської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін 2004 року показав, що в порівнянні з 2003 роком зріс рейтинг з таких базових 
дисциплін: української мови та літератури, хімії, біології з екологією, основ правознавства. 
Надзвичайно вдало в цьому році виступила команда юних географів - всі 7 учасників здобули  
перемогу (три дипломи І ст., чотири дипломи ІІІ ст.). 

Але разом з тим, знизився якісний показник участі в олімпіадах 2004 року команд області з історії, 
англійської мови, основ інформатики та обчислювальної техніки, основ економіки, трудового 
навчання. 

Слід зауважити, що з кожним роком знижується рейтинг участі команд області з основ економіки, 
англійської, німецької, французької мов, математики та фізики. Протягом двох останніх років 
жодного призового місця не отримали команди-учасниці олімпіад з математики, фізики, німецької та 
французької мов. 

 

5.2. Гра „Дебати” на Полтавщині (Каліберда Г.А.). 

Майже всі районні (міські) відділи освіти внаслідок організаційно-методичної роботи ПОІППО 
впроваджують педтехнологію дебатів у процесі навчально-виховної роботи. Усі школи 
м.Полтави, м.Комсомольська, Новосанжарського, Полтавського районів мають свої клубні 
об’єднання, команди. Статистичні  данні щодо розвитку та поширення розвиваючої 
інтелектуальної гри „Дебати” в області з 1998-2004 роки подано у діаграмі: 
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У поточному навчальному році кращі команди сезону: з ліцею № 1 ім. П.І. Котляревського м. 
Полтави, Піщанського ЗНЗ Решетилівського р-ну, Хорольської гімназії та Тростянецького ЗНЗ 
Полтавського р-ну, гімназії №1 Лохвицького району, гімназії м.Комсомольська, які змагались за 
першість у обласних змаганнях. Теми шкільних дебатів були визначені відповідно відзначення 
60-й річниці визволення України від фашистських загарбників, Закону України “Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” та рішення Ради Європи про оголошення 
2005 року - роком громадянської освіти. 

Школярі дебатували про те, чи можна вважати патріотом України людину, яка виїхала за кордон 
в період розбудови незалежної України? 

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

Велося дослідження створення дитячих організацій та об’єднань в області. Зроблений аналіз 
роботи дебатних клубів в області, моніторинг їх розвитку. Видана стаття в „Полтавському 
віснику” за 3.12.04 „Школярі дебатували”. Підготовлений наказ та доповідна записка про 
підсумки проведення обласних змагань інтелектуальної гри „Дебати”.Оформлені методичні 
розробки засідань кращих дебатних клубів області. 

5.3. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2004” (Павлова Н.К.) 

В 2004 році у конкурсі „Учитель року – 2004” взяли  участь учителі таких номінацій: початкові 
класи, зарубіжна література, математика, біологія, заступники директорів шкіл.  

Оргкомітету  було надіслано матеріали  90 педагогів (вперше така кількість за весь час 
проведення конкурсу), які висловили бажання взяти участь в обласному конкурсі “Учитель року 
– 2004”, з 28 районів та міст області. Найбільше заявок надійшло від   учителів початкових 
класів та біології. 

У першій декаді лютого ц.р. проходив заочний відбірковий етап обласного конкурсу. Його 
особливістю було те, що всі учасники заочного етапу були запрошені на співбесіду з членами 
журі номінацій. За результатами заочного етапу його учасники у одержали дипломи та 
подарунки (книги). 

В результаті вивчення документації та співбесіди журі відібрали по 5 кращих претендентів з 
кожної номінації для участі в очному етапі обласного конкурсу. 

23-26 лютого відбувся  очний етап обласного конкурсу  „Учитель року-2004”. 

Переможцями конкурсу за номінаціями  стали: 

- в номінації  “Зарубіжна література”:   

Сутула Ольга Владиславівна, учитель  гімназії м.Карлівки 
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- в номінації  „Математика”: 

Шаволіна Ірина Вікторівна, учитель НВК  № 28 м. Полтави 

- в номінації  „Біологія”:  

Дробах Раїса Григорівна, вчитель ЗНЗ  І-ІІІ ст. №22 Крюківського району  

- в номінації „Початкові класи”: 

Цвелих Ірина Петрівна, учитель   № 4 Автозаводського району м.Кременчука 

- в номінації  „Заступник директора школи”:     

 Михайлик Любов Василівна, заступник директора ліцею № 4 Автозаводського району  м.   
Кременчука. 

 
5.4. Інформатизація  загальноосвітніх навчальних закладів (Клепко С.Ф., Дмитренко І.І.) 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 436 від 6.05.2001р. “Про затвердження 
програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл 
на 2001-2003рр.” ПОІППО провів значну організаційно-методичну роботу, внаслідок якої за цей 
час, зокрема, у загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів області поставлено 3412 сучасних 
персональних комп’ютерів, що становить 80% потреби.  

Достатню кількість комп’ютерної техніки мають школи Козельщинського (139% потреби 
відповідно діючим нормативам), Лубенського (139%), Шишацького (127%) районів.  

Обладнано локальні обчислювальні мережі в 221 шкільному кабінеті інформатики - 50% 
потреби. Кращі результати мають Автозаводський (94%), Крюківський (85%), Чутівський (80%) 
райони.  

Підключено до мережі Internet 75 шкіл області – 17% потреби. Кращі результати мають 
Крюківський (92%), м.Комсомольськ (71%), Пирятинський (55%) район.  

Відомості про поставку ПК у загальноосвітні навчальні заклади, обладнання локальної мережі, 
підключення до мережі Internet в розрізі районів (міст) станом на 01.12.2004 року подано в 
додатку 1. 

Фінансування витрат на придбання комп’ютерів проводилось з різних джерел. Зокрема, за 
рахунок державного бюджету - 39%, обласного - 5%, районного - 29%, допомога депутатів - 
11%, спецкошти шкіл - 3%, інші джерела фінансування - 14%.  

Відомості про поставку ПК у загальноосвітні школи за джерелами фінансування (районний 
бюджет, кошти депутатів, спецкошти школи, інші джерела) в розрізі районів (міст) станом на 
01.12.2004 року подано в додатку 2. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти веде наполегливу 
організаційно-навчальну роботу з педагогічними працівниками щодо оволодіння комп’ютерною 
грамотністю та інформаційною культурою.  
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Підготовлено та направлено у відділи освіти  рекомендації з питань: “Основні вимоги щодо 
влаштування та обладнання кабінету комп’ютерної техніки“, “Склад та мінімально допустимі 
характеристики комп’ютера для РМК”, "Особливості придбання ліцензійного програмного 
забезпечення”. 

Проведено семінари-практикуми для методистів РМК та вчителів інформатики базових шкіл 
району з проблеми “Організаційно-методична робота РМК по забезпеченню основ 
інформаційної культури та комп’ютерної грамотності вчителів” та інструктивно-методичні 
наради з керівниками (директор, заступник директора) та вчителями інформатики шкіл з 
проблеми “Основні вимоги до загальноосвітніх навчальних закладів для поставки навчальних 
комп’ютерних комплексів (НКК). Особливості використання НКК у навчальному процесі”. 

Проведено курси підвищення кваліфікації методистів (завідуючих РМК), які ведуть питання 
комп’ютеризації та викладання інформатики в навчальних закладах. 

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

З метою формування у 2000 вчителів базових дисциплін навичок ефективного використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі проводяться тренінги за 
програмо. Intel “Навчання для майбутнього”. 

Разом з цим мають місце недоліки. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою шкіл 
Автозаводського району  (55%), міст Лубни (37%), Миргород (27%). Локальні обчислювальні 
мережі у школах Миргородського району обладнані лише у 20% шкіл, Великобагачанського - 
(18%), Лохвицького - (17%). 

Не мають жодної школи підключеної до мережі Internet 10 районів: Шишацький, Котелевський, 
Карлівський, Чорнухинський, Козельщинський, Машівський, Диканський, Глобинський, 
Гребінківський, Лохвицький. 

Не придбали жодного ПК за рахунок районного (міського) бюджету – 2 міста (м.Комсомольськ, 
м.Миргород) та 9 районів (Гадяцький, Гребінківський, Диканський, Козельщинський, 
Кременчуцький, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Пирятинський). З метою 
усунення названих недоліків та надання практичної допомоги педагогічним працівникам 
необхідно: 

1. Надати організаційно-методичну допомогу відділам освіти щодо реалізації програми в районі 
(місті) шляхом проведення семінарів, інструктивно-методичних нарад (не менше одного разу у 
півріччя). 

2. Провести  тренінги за програмою Intel ®  “Навчання для майбутнього”  з методистами 
(завідуючими РМК), які ведуть питання комп’ютеризації шкіл та інформатизації освіти. 

3. Надати допомогу РМК у проведенні тренінгів за програмою Intel ®  “Навчання для 
майбутнього” для вчителів різних фахів (згідно попередніх замовлень).  
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5.5. Впровадження дистанційної форми навчання (Клепко С.Ф., Іщенко Л.М.) 

З метою організації навчання за дистанційною формою удосконалює свою роботу  штатний 
підрозділ ПОІППО - Лабораторія ДН у складі Центру педагогічних інновацій та інформацій, у 
якій працює  методистом Іщенко Лариса Миколаївна. Основою для ДН є web-сайт Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти інституту: http://www.ipe.poltava.ua , 
який необхідно удосконалювати.  

В інституті для проведення дистанційної форми підвищення кваліфікації розроблено 
експериментальне методичне забезпечення - пакет навчальних матеріалів з фахової дисципліни 
для  учителів географії з 2005р. 

Встановлено таку структуру (етапи) підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою: 
Загальна кількість годин 180 огранізаційно-настановча сесія (1 тижд., 36 год.), дистанційний 
компонент (5 міс., 90 год.), залікова сесія (1 тижд., 36 год.). 

У 2004 р. удосконалено стан телекомунікаційного та комп’ютерного забезпечення ПОІППО: 

1) Співпрацюємо з провайдерами: Укртелеком, Полтаваінфоком, Солвер, які надають 
оптимальний набір інформаційних послуг відповідно особливостям нашого інституту. 

2) Тип підключення до Інтернету: модемний 

3) Швидкість каналу: 32 Кб/с 

4) Наявність та комплектація комп’ютерних класів взагалі та кількість тих, що приєднані до 
Інтернету: У ПОІППО діють два комп’ютерні класи 10+1, 12+1. Приєднаний до Інтернету – 1 
клас (12+1). 

Разом з тим відсутні розробки педагогічного контролю на основі комп’ютерного тестування, 
обмежений набір технологій (моделей) ДН, який використовується при навчанні. Робота 
методистів не спрямовується наполегливо на розробку пакетів навчальних матеріалів для  
учителів усіх фахів. Цьому перешкоджає як невисока комп’ютерна їх грамотність, так і 
необхідність удосконалювати комп’ютерне забезпечення ПОІППО та його локальну мережу. 

 

5.6. Робота бібліотеки інституту (Александрова Л.А.) 

Зусилля  бібліотеки спрямовані на інформаційно-бібліографічне обслуговування, на 
максимальне розкриття перед користувачами книжкового фонду, на пропаганду бібліотечно-
бібліографічних знань серед слухачів курсів, методистів, на створення повноцінного довідково-
бібліографічного апарату.  

Бібліотекою інституту за 2004 р. обслужено користувачів всього 8744 чол., з них: 

– слухачів курсів – 4.133 
– методистів та вчителів – 4.180 
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– інших, в .т.ч. бібліотекарів – 580 

Видано навчальної літератури – 45455 прим., з них періодичних видань 16.228 прим. 

– Відвідали бібліотеку 15485 читачів 
– Оформлення книжкових виставок 22 
– Видано тематичних довідок – 290 
– Підготовлено рекомендаційних покажчиків літератури – 6 

 

Бібліотека має в довідковому апараті багато бібліографічних покажчиків, які отримує як з ДПНБ 
Укр. так і складені самою бібліотекою, це: 

– Загальноосвітня школа України за роки незалежності; 
– Українська педагогічна бібліографія вже 8 випусків; 
– Сучасні педагогічні технології; 
– Технології виховання; 
– Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України та багато інших. 

Бібліотекою у 2004 р. підготовлені такі рекомендаційні покажчики літератури: 

– Співробітництво між Україною та Європейським Союзом в галузі освіти та науки; 
– Профільне навчання в ЗНЗ; 
– Продуктивні школи; реалії, міфи, мрії. 
– Інноваційна культура школи; 
– Реформування середньої освіти; (тематичний покажчик статей журналу „Директор 
школи, ліцею, гімназії); 
– Живи, книго! (до акції…); та інші. 

Оформлені тематичні полички: 

– Інформаційні видання ДНПБ Укр. на допомогу вчителю; 
– Видавництво „Освіта” і „Педагогічна Преса” – школі; 
– Постійно біля цих поличок ведуться бесіди та інформуються всі слухачі та методисти про 
те, що і де виходить на Україні, та де можна придбати ту чи іншу літературу.  

Придбані у 2004 р. нові довідкові видання: ?.В бібліотеці оформлені 20 постійнодіючих 
виставок це: 

– Мова, культура, освіта в контексті Болонського процесу; 
– Сучасна освіта в контексті реформування; 
– Дванадцятирічна освіта: реалії та перспективи; 
– Профорієнтація в умовах профілізації ЗНЗ; 
– Громадянська освіта: пошук, проблеми; 
– Патріотичне виховання – складова становлення громадянина; 
– Охорона праці в ЗНЗ; 
– Держава. Влада. Суспільства. Освіта; 
– Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні, та інші. 



 61

Дуже велику увагу в своїй роботі бібліотека приділяє індивідуальній роботі зі слухачами курсів, 
працівниками інституту, зокрема індивідуальним консультаціям, під час яких знайомлю із 
значенням довідкового апарату книги, передмовою до неї, даю поради, що сприяють вирішенню 
проблеми добору і вибору літератури. Постійно консультую працівників по таблицям ББК, 
бібліографічному опису творів друку і багато іншого. 

Дуже багато консультацій, особливо по підручникам, дається по телефону зав РМК, методисти 
райВО. Через телефонний зв’язок видано 52 консультації і проведений пошук літератури по 21 
темі. 

За рік видано всього 290 тематичних довідок. У рамках програми „Освіта для дорослих” в 
читальному залі оформлена книжкова виставка „Сім’я і демократія” та підготовлений 
рекомендаційний список літератури з такою назвою. 

Щоквартально готуються „Списки нових надходжень літератури” до бібліотеки, які постійно 
вивішуються на стендах в інституті. 

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

1. Оформлена книжкова виставка “Європейський вибір”. 
2. Підготовлена постійнодіюча книжкова виставка за темою: “Мова, освіта, культура в 
контексті Болонського процесу”. 
3. Проведені 3 бібліографічні огляди літератури з даної теми для слухачів курсів. 

В рамках програми “Європа в школі” бібліотекою підготовлені: 

1. Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури до теми: ”Співробітництво між 
Україною та ЄС в галузі освіти і науки” з розділом “Європейський лікнеп” в якому будуть 
книжкові новинки, і де і як можна придбати ці книжки. 
2. Відкриті два нових розділи в картотеці газетно-журнальних статей:  європейський вибір 
України;   Європа в школі; 
3. Відкритий новий розділ у бібліотечному фонді, який буде укомплектований літературою 
“Європейський вибір”. 

Підготовлені тематичні папки з тем: 

– вектор інтеграції в ХХІ столітті – Європейський освітній простір; 
– Болонський процес: подолання стереотипів.  

Бібліотека зробила замовлення на одержання безкоштовного часопису “Євробюлетень” на ІІ 
півріччя 2004 р. та на 2005 р. 

На виконання Державної програми “Вчитель” підготовлений інформаційний бібліографічний 
список “Для вчителів-предметників та вихователів” за матеріалами нових надходжень фахових 
періодичних видань бібліотеки. 
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При цьому у бібліотеці:  

– ведеться уніфікований, чіткий облік бібліотечного фонду (сумарна, інвентарна книги); 
– систематично проводиться робота з очищення книжкового фонду; 
– ведеться бібліотечний опис книг та журналів, їх бібліотечне оформлення; 
– ведеться робота над розширенням, поповненням книжкового фонду, формуванням ядра 
книжкового фонду, основу якого складає українська книга; 
– ведеться бібліотечно-бібліографічна класифікація фонду; 
– робота по розташуванню кількості книжок на полицях; 
– складається і ведеться система картотек; 
– систематично ведеться робота над збереженням книжкового фонду; 

Комплектування ведеться з різних джерел: 

– поточне (те, що надходить безкоштовно через „Освітатехпостач” та за кошти інституту 
через ведучі видавництва України); 
– ретроспективне (поповнення через обмінні фонди); 
– дарче (різні акції). 

Постійно ведеться робота з боржниками. За рік написано 12 листів і повернуто до бібліотеки 52 
прим. літератури. 

Два рази на рік оформляється підписка на періодичні видання.  У бібліотеці є реєстраційна 
картотека періодичних видань та картотека підручників. Номенклатурна справ становить 14 
папок. Бібліотека співпрацює з бібліотеками інших відомств, іншими соціальними інститутами в 
інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу (зустрічі з авторами, проведення 
семінарів, конференцій, обміну бібліотечними технологіями, зустрічі з працівниками провідних 
видавництв тощо.). 

Внутрішня  робота в бібліотеці вимагає удосконалення шляхом використання ІКТ: 

– ведення статистики, бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів інформації, 
списання застарілої, заміна втраченої літератури; 
– робота з підручниками, оформлення книжкових виставок, поличок, тематичний підбір 
літератури по запитам, підшивка газет та журналів, листування з видавництвами, аналітичний 
розпис газетно-журнальних статей, збірників, бібліографічних посібників, постійна перевірка 
книжкового фонду та депонованих матеріалів, зберігання фондів, їх розміщенням, обробкою 
тощо. 

5.7. Робота методиста з бібліотечних фондів (Атаходжаєва Н.В.) 

 1. Рознаряджено (до 21.12.04) 288 найменувань навчальної літератури. 

2. Проведено 3 наради  для методистів РМК, методистів центрів професійно-технічної освіти та 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, завідуючих бібліотеками педучилища, шкіл-
інтернатів, окремих навчальних закладів: 

– з питання замовлення навчальної літератури на 2004-2005 н.р. – 5.01.04 р.; 
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– вимоги до ведення документації з питань обліку та розподілу навчальної літератур; 

–про проведення інвентаризації бібліотечних фондів у 2004 р. – 18.05.2004 р.; 

– про проблеми, пов’язані з обліком, використанням та замовленням навчальної літератури на 
2005-2006 н.р.– 29.12.04 

 

3. Сформовано замовлення на навчальну літературу по Бланку замовлення від МОіН на 2004-
2005 н.р. (з 5.01.04 по 26.01.04) – на основі замовлень відділів освіти, технікумів, ПТУ, шкіл-
інтернатів, тощо. 

4. Підготовлено матеріали для Інституту навчальної літератури, головКРу, комітету по котролю 
за державними цінами, антимонопольного комітету (сумарна тривалість часу співробітництва з 
ними – понад 2 місяці). Загалом підготовлено понад 20 довідок, таблиць, зокрема: 

– аналіз бланків замовлення на 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 
навчальні роки (в розрізі кожного підручника); 
– аналіз відповідності контингентів учнів, що отримують навчальну літературу; 
– аналіз рознарядок навчальної літератури (відповідність замовленню, контингентам, 
реальній потребі, тощо).  

5. Встановлено та ведеться систематичний контроль за: 

– отриманням навчальної літератури відділами освіти та школами інтернатами (з 2000 
року); 
– поповненням шкільних бібліотек за рахунок місцевих бюджетів (з 2000 року); 
– забезпеченням навчального літературою відділів освіти, шкіл-інтернатів, (визначення 
відсоткових показників забезпечення, перерозподіл навчальної літератури). 

6. Організовано та проведено інвентаризацію бібліотечних фондів у 2004 р. (червень 2000 р.).  
На основі узагальнення звітів відділів освіти, підготовлено інформацію про забезпеченість 
навчальною літературою в розрізі класів на 2004-2005 н.р. станом на 1.06.04, 1.08.04. 10.08.04, 
20.08.04, 1.09.04, 5.09.04, 1.10.04, 1.11.04, 20.12.04. 

7. Підготовлено 2 накази Управління науки і освіти про перерозподіл навчальної літератури між 
відділами освіти (листопад 2004 р.). 

8. Сформовано контингенти учнів, що використовують навчальну літературу у 2004-2005 н.р. 
(8.11.04 – 29.11.04). 

9. Підготовлено проект наказу про затвердження „Положення про порядок забезпечення учнів 
області навчальною літературою”. 

10. Надано понад 300 консультацій працівникам освіти (ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
спеціальних навчальних закладів) з питань: 
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– розподілу навчальної літератури по відділах освіти; 
– надходження проблемної навчальної літератури (поза замовленнями, в малій 
кількості, не визначеної в категорії використання, тощо); 
– забезпечення у 2004-2005 н.р. (за відсутності інформації від МОіН України); 
– можливості забезпечення шляхом перерозподілу; 
– використання альтернативних підручників та по ряду інших питань. 

11. Підготовлено листів:   – до Інституту навчальної літератури – 17; – до відділів освіти, ПТУ, 
центру ВНЗ І-ІІ р. акред., шкіл-інтернатів, окремих навчальних закладів  –  26; – до 
облдержадміністрації – 7; – інших – 21; 

12. Надано методичну допомогу по організації та покращенню роботи з бібліотечними фондами 
8-ми відділам освіти та 11 допоміжним школам-інтернатам. 

 

5.8. Робота відділу ліцензування та атестації (Куляєва О.О.) 
 

Підготовлені: 

- інструктивно-методичні матеріали:  

для посібника „Програмно-методичне забезпечення  державної атестації освітньої діяльності 
професійно-технічного навчального закладу  з напряму: загальноосвітня підготовка”.    

- блок розпорядчих та інструктивних документів щодо проведення ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2004".  

- аналітичні матеріали: 

Підсумковий наказ управління освіти і науки про проведення ІІ (обласного) туру  
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2004”.  

2. “Про затвердження орієнтовної програми  атестаційної експертизи ЗНЗ Полтавської області. / 
Наказ управління освіти і науки від 30.11.04. №  581. 

3. Орієнтовна програма атестаційної експертизи ЗНЗ Полтавської області. / Наказ управління 
освіти і науки  від 30.11.04. № 581.  

4. „Про проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності професійно-технічних 
навчальних закладів з напряму: загальноосвітня підготовка” Наказ управління освіти і науки  від 
7.12.04. № 591.  

Орієнтовна програма атестаційної експертизи освітньої діяльності професійно-технічних 
навчальних закладів з напряму: загальноосвітня підготовка. Наказ управління освіти і науки  від 
7.12.04. № 591.  
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- Рішення, довідки, записки, роз’яснення з питань ліцензування освітньої діяльності, проекти 
наказів з питань ліцензування навчальних закладів. 

-  Засідання регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів 
області: 

- 7 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування навчальних закладів. 

  -  перевірки виконання ліцензійних умов освітньої діяльності приватними навчальними 
закладами: КП НВК „Надія України” та СП ІЕНТ „Надія України” у м. Кременчуці,  
Європейський університет (бізнес-коледж у м. Полтаві),  Європейський університет (бізнес-
коледж у м. Пирятині), Єврейська школа „Ор-Авнер. Хабар Любавич” у м. Полтаві, 
„Слов”янська гімназія”. 

  -  атестаційна експертиза освітньої діяльності Кременчуцького льотного коледжу  з напряму: 
загальноосвітня підготовка. 

Здійснювали організаційно-методичне забезпечення таких  масових заходів: 

- Обласний тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. 

- Ярмарок педагогічних технологій,  павільон “Вузи для шкіл”. 

- Ліцензування навчальних закладів різних типів і форм власності області. 

- Експертні перевірки спроможності  навчальних закладів здійснювати діяльність, пов'язану з 
наданням професійної та загальної освіти. 

Продовжено діяльність обласної робочої групи, яка працює над організаційно-методичним 
забезпеченням впровадження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ, затверджених 
наказом МОН України від 06.06.03. № 352: 

-  проведено 2 засідання групи; 

- на грунті апробування Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ, затверджених 
наказом МОН України від 06.06.03. № 352  розроблено пропозиції для МОН України щодо 
удосконалення названого документа; 

- прорецензовано навчальний посібник на допомогу спеціалістам відділів освіти, методистам 
методкабінетів та керівникам шкіл „Програмно-методичне забезпечення  державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу”.  

Проведено:  

  -  консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість 254). 

  - консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість 453). 
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Опрацьовано   літературу та нормативні документи з питань:  

-  про  ліцензування навчальних закладів 

- про державну атестацію навчальних закладів. 

- про організацію і керівництво навчально-виховним процесом. 

- про оптимізацію діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи в 
початкових класах. 

Накопичуються  матеріали: 

- для   методичних рекомендацій  „Методичне забезпечення підготовки навчальних закладів до 
ліцензування”. 

- для посібника „Програмно-методичне забезпечення  державної атестації освітньої діяльності 
вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації з напряму: загальноосвітня підготовка”.    

Куляєва О.О. розробила лекціЇ:  

– Для керівників навчальних закладів. Підготовка навчального закладу до проведення 
ліцензування. 

– Для вчителів математики. Практичне заняття: Розв’язання математичних задач підвищеної 
складності (олімпіадні завдання). 

– Інтерактивні форми роботи на уроках математики. 

Куляєва О.О. працює над темою : Розвиток пізнавального інтересу учнів під час вивчення 
інтегрованого курсу “Довкілля”. Тема затверджена. 
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РОЗДІЛ 6. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ (Королех О.К.) 

 

Склад вченої ради затверджений на засіданні вченої ради 28.10.04 року. (наказ ПОІППО №156 
від 23.11.04 р. „Про внесення змін до складу вченої ради інституту”). 

Згідно з планом роботи інституту  за 2004 рік було проведено 8 засідань вченої ради інституту.  
Із них планових засідань 7, позапланових 1.  

Було розглянуто 39  питань, із них планових 11 , позапланових питань 28. 

Серед розглянутих питань найбільша увага приділялась проблемам післядипломної освіти 
педагогічних працівників, виконанню обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 
2001-2005 роки (розпорядження голови ОДА від 11.06.2001 р. №21), роботі викладачів та 
методистів інституту у підвищенні науково-педагогічного рівня навчання вчителів області на 
курсах підвищення кваліфікації у відповідності до Закону України  „Про вищу освіту”,  
реалізації цільових установок діяльності інституту в роботі методистів, організаційно-
методичному забезпеченні впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в 
ЗНЗ області, обласних  програм  „Система виховання учнівської молоді на період до 2012 року”, 
обласної програми комп’ютеризації навчальних закладів області (особливості використання 
комп’ютерної техніки в ПОІППО та районних відділів освіти).  

Зверталась увага на роботу методистів у забезпеченні учнів шкіл області підручниками, а 
вчителів – методичною літературою у відповідності до переліку програм, підручників та 
навчальних посібників, рекомендованих МОН для використання в ЗНЗ. 

На засіданні вченої ради в грудні 2004 р. було розглянуто питання   результатів та перспектив 
наукової та експериментальної роботи ПОІППО. 

Було схвалено до друку 6 посібників,  2 збірки, 2 нариси, 1 часопис, 1 досвід роботи, 5 журналів, 
1 збірник документів. 

Затверджено 5 програм курсів підвищення кваліфікації. 

Контроль за рішенням вченої ради здійснювався шляхом звітування відповідальних за 
виконання рішень вченої ради, а також особистим контролем проректорів згідно їх напрямків 
діяльності. 

 

 



 68

РОЗДІЛ 7. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ (Золотухіна В.М.) 

 

В 2004 році науково-методична нарада інституту розглянула питання: „Профільне навчання  – 
магістральний  шлях реформи”, „Форми і методи організації та проведення методичної роботи”. 
Підготовка до друку методичного посібника „Атестація навчальних закладів”, „Удосконалення 
роботи по вивченню, узагальненню та пропаганді кращого педагогічного досвіду” та ін. 

Основна увага на засіданнях ради приділялась питанням впровадження Державних стандартів  
базової та повної середньої освіти, гендерного підходу до викладання предметів навчального 
плану, розробці рекомендацій практичного застосування  наукових досліджень в педагогічній 
практиці. 
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РОЗДІЛ 8. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ (Розкладка С.П.) 

 

У 2004 р. в інституті проведені ремонтні роботи: навчального корпусу (ремонт трьох аудиторій,  
навчальних кабінетів, двох санітарних вузлів) на суму 70000 грн., гуртожитка інституту (ремонт 
сантехнічного обладнання, коридорів, службових приміщень, в т.ч. санаторію-профілакторію) 
на суму 150000 грн. 

Придбано: 

– мультимедійний проектор (на суму 11907 грн.); 
– персональні комп’ютери у кількості 1 шт на суму 7800 грн. 
– комп’ютер до мультимедійного проектора (1 шт.) – 1791 грн.; 
– факс (1 шт.) – 775 грн. 

Поновлено обладнання, зокрема меблі: 

– столи для навчальних аудиторій – 31 шт.; 
– стільці для навчальних аудиторій – 20 шт.; 

Всього на суму 7525 грн. 

Інші меблі для службових кабінетів – 84 одиниці на суму 35020 грн.. 
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РОЗДІЛ 9. ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ ЗА 2004 РІК  

9.1. Робота редакційно-видавничого відділу (Кіптілий І.О.) 

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) у ПОІППО є видавничою базою у забезпеченні освітян 
області друкованою науково-методичною продукцією. У 2004 році РВВ займався забезпеченням 
інституту підготовкою, набором, правкою та роздрукуванням різноманітних матеріалів. 
Оброблено близько 300 вхідних та вихідних документів ПОІППО, загальним обсягом близько 
120 умовних друкованих аркушів. 

Щодо забезпечення видавничої діяльності ПОІППО відділом було підготовлено шість номерів 
науково-методичного журналу «Постметодика», 12 номерів «ПОІППО-Новин», де було вміщено 
близько 100 лаконічних повідомлень, зверстано, розтиражовано та виготовлено 11 найменувань 
друкованих видань інституту загальним обсягом 160 умовних 
друкованих аркушів та загальним тиражем близько 3 000 
примірників. 

Працівниками РВВ підготовлено 5 публікацій в журналах 
„Постметодика” та „Імідж сучасного педагога”, 7 публікацій у 
обласній пресі, надруковано 1 публікацію в друкованому виданні 
ПОІППО, упорядковано 1 брошуру. 

Для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту 
освіти Полтавщини відділом була розроблена обласна програма 
видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького педучилища на 2004 – 2009 роки. 

З метою активізації розвитку методичної роботи, посилення ролі РМК, поновлення обласного 
інформаційного банку передового педагогічного досвіду, створення умов для реалізації творчої 
продукції педагогічної діяльності працівників системи освіти областi та у зв’язку з 65-річчям 
ПОІППО ім.М.В.Остроградського на базі загальноосвітньої школи № 38 м.Полтави проведено 
ХІ обласний ярмарок педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини”. У 
ярмарку педагогічних технологій взяли участь близько 1000 учасників делегацій шкіл області, 
представивши близько 3000 творчих робіт, виданих друкарським способом та віддрукованих 
комп'ютером. На ярмарку працювали 26 павільйонів, 5 педагогічних майстерень та конференц-
зал реклами нової педагогічної літератури. У роботі педагогічних майстерень взяли участь 
більше 100 педагогів області. За найкращі доробки 20 педагогів та авторських колективів 
нагороджені грамотами управління освіти та 111 - грамотами Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 

РВВ виготовляв роздаткові матеріали для 3 Всеукраїнських виставок, семінарів та 7 обласних 
конкурсів, семінарів, конференцій, виставок. Для представлення освіти Полтавщини на 
виставці-презентації Сорочинського ярмарку в Києві – 2004 у Національному комплексі 
„Експоцентр України” (26-29 лютого 2004 року) та Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта 
України” (м.Київ, Національний комплекс „Експоцентр України”, 6-9 жовтня 2004 року) було 
виготовлено 2 стенди: „ПОІППО ім.М.В.Остроградського”, „Освіта Полтавщини” та 2 
відеофільми: “ПОІППО” (10 хв.), “Освіта Полтавщини” (15 хв.). 

Для забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази ПОІППО редакційно-видавничим 
відділом придбано мультимедійний проектор, кодоскоп, цифрова відеокамера, відеомагнітофон, 
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переносний екран, усього на суму близько 25 000 грн. Постійно здійснювалося технічне 
обслуговування ризографа та ксерокса ПОІППО. 

РВВ здійснив підключення інституту до Інтернету до провайдера „Укртелеком”, розроблено 
Положення про користування Інтернет у ПОІППО, налаштовано програми для роботи 
користувачами в Інтернеті, локальній комп’ютерної мережі ПОІППО. 

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів області 
(проведено 240 годин лекцій та практичних занять). Із цією метою два працівники РВВ 
(Кіптілий І.О. - тьютор районного рівня та Шостя С.П. - тьютор обласного рівня) закінчили 
курси за програмою „Intel. Навчання для майбутнього” з використання інформаційно-
комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного 
стандарту загальної середньої освіти. 

9.2. Фаховий журнал „Постметодика” (Стоцька О.В.) 

Інститутом продовжено видання журналу Постметодика, який видається з березня 1993 року 
(Реєстрове свідоцтво: ПЛ №51 від 17 лютого 1994 року). Умовою публікації у "Постметодиці" є 
якість матеріалу та відповідність вимогам ВАК. Критерії відбору статей, яких дотримується 
"Постметодика", такі: 1. Важливість, актуальність для розвитку сучасної школи. 2. Доступність 
для читача. 3. Несподіваність. 4. Міждисциплінарність. 5. Елегантність. 

2004 року зберігався властивий для “ПМ” стиль – випускати тематичні номери. Видано 
спеціалізований випуск “Зміст освіти у європейському вимірі”  (до  семінару “Зміст шкільної 
освіти в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції”), а також два спарених номери – 
“Синій птах інновацій в освіті” та “Іграшки в школі” (цей останній присвячено інноваційним 
технологіям використання української народної іграшки в навчально-виховній роботі з дітьми), 
крім того, вийшли номери “Українська освіта: кроки до реальної Європи”, “Інтерактивне 
навчання”. 

Цьогоріч журнал знайомив читачів з офіційними матеріалами керівних освітніх органів; науковими 
дослідженнями провідних учених в галузі педагогіки, методики; практичним надбанням  
педагогічного загалу області (сценарії проведення шкільних свят, розробки нестандартних уроків з 
навчальних предметів тощо. 

Поновлено традицію вміщувати методичні рекомендації напередодні навчального року з викладання 
навчальних предметів. Висвітлено результативність участі  педагогів області у конкурсі "Учитель 
року". Помітне місце відведено історії рідного краю,  питанням психологічної науки та комп'ютерним 
технологіям. 

Для учителів журнал намагався бути помічником., розглядаючи проблеми виховання сучасної молоді, 
роботи з обдарованою дитиною, формування здорового способу життя, впровадження профільного 
навчання 

Журнал інформував про стан освіти в інших країнах. Друкував у рубриці "Ретрометодика” 
ексклюзивні матеріали німецького макаренкознавця Г. Хілліга.  
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У 2004 році журнал було представлено на виставці-презентації Сорочинського ярмарку в Києві 
– 2004 у Національному комплексі „Експоцентр України” (26-29 лютого 2004 року) та на 
Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта України” (м.Київ, Національний комплекс 
„Експоцентр України”, 6-9 жовтня 2004 року). 

У планах редакції на наступний рік –  збільшити обсяг публікацій конкретного методичного 
спрямування на допомогу вчителю-предметнику. 

9.3. 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 2004 року видано 10 тематичних номерів серед яких: „Педагогічний важіль аграрної 
освіти” (спецвипуск Полтавського аграрного коледжу управління і права, як результативність 
роботи слухачів проблемних курсів для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які 
проводив ПОІППО); „Проблеми сільської школи”, присвячений 85-річчю з дня народження 
педагога-творця І.Г.Ткаченка (спільно з Кіровоградським ОІППО); „Життя людини – найбільша 
цінність”; „Розвиток післядипломної педагогічної освіти регіону”, присвяченого 65-річчю 
ПОІППО; „Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи” та „Ідеї В.І.Вернадського та еколого-
економічна освіта” (міжнародні спецвипуски України і Росії); „Управлінська культура 
менеджера освіти” (де широко представлені матеріали працівників та аспірантів ЦІППО АПН 
України) т.ін. 

Актуальними темами статей 2004 року є особистісно орієнтоване навчання; модернізація вищої 
освіти; комп’ютерне моделювання; застосування інтерактивних методів навчання; проблеми 
сільської школи; інтеграційні процеси в освіті тощо. 

Журнал започаткував обласний конкурс „Сільська школа” з грудня 2004 року, результати якого 
періодично будуть висвітлюватися на його сторінках. 

Спостерігається більш якісна підготовка статей як науковцями, так і методистами та вчителями. 
Журнал став інформаційною трибуною педагогічних наук не лише Полтавщини, але й України. 
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9.4. Анотований список друкованої продукції ПОІППО (Кіптілий І.О.) 

1. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. – № 1  (53).  „Зміст освіти у 
європейському вимірі”. – 64 с. 

Журнал присвячено змісту освіти у європейському вимірі. Цю тему 
розкрито в публікаціях „Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання” (рубрика „Філософія освіти”), „16 
шляхів стати ефективнішим учителем” , „Мас-медійна освіта: 
перспективи впровадження” („Педтехнології”), „Європейська та 
євроатлантична інтеграція України”, „Дослідження PISA: крах ілюзій про 
високий рівень освіти в країнах ЦСЄ” та ін.  

 

 

2. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. –  № 2-3 (54-55). – „Синій птах” 
інновацій в освіті”. – 64 с.   

В журнал включено статті проф. О.Тягла „Сучасна „Наука 
розмірковувати”, Л.І.Даниленко „Наукові заклади інноваційної діяльності”; 
Г.О.Сиротенко „Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем; 
А.В.Цимбала „Демократичне обговорення шкільної системи у Франції у 
2004 р.” На допомогу вчителям вміщений підготовлений методистами 
ПОІППО список рекомендованої літератури з інноваційної освіти та 
„Методичні рекомендації ПОІППО працівникам освіти області до нового 
2004-2005 н.р.” 

 

 

3. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. – № 4  (56).  - „Українська 
освіта: кроки до реальної Європи”. – 64 с.  

Окреслено проблеми реформування  української середньої освіти на засадах 
загальноєвропейських цінностей; з‘ясовано, що таке Болонський процес і 
якою є мета участі  вищої освіти України у Болонських перетвореннях. Про 
те, які КРОКИ МАЄ РОБИТИ І ВЖЕ РОБИТЬ УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ДО 
РЕАЛЬНОЇ ЄВРОПИ) – в рубриці „Філософія освіти”, яка й визначила 
ТЕМУ номера. 

Прорецензовано  посібник з раціонального використання ресурсів та енергії 
„Енергозбереження”, яким нещодавно поповнився репертуар підручників для  
українських шкіл.  та посібник „ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В 
ЛЮДИНОТВОРЧОМУ ВИМІРІ” І.К.  Мойсеїва,   що стане в нагоді 
вчителям зарубіжної літератури. …Президент Буш ініціював АКЦІЮ 
„ЖОДНОЇ ДИТИНИ ПОЗА УВАГОЮ”, яку  в американському суспільстві  
прокоментовано неоднозначно. Хтось говорить, що це „найнепопулярніша 
акція в історії освіти”, хтось цілковито підтримує. Про цей проект як він є 
– у дошкульно-полемічній і при тому добре аргументованій статті Сюзен 
Оганьян. 
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4. Постметодика. – Полтава: ПОІППО, 2004. – № 5  (57).  – „Інтерактивне 
навчання”. – 64 с. 

Журнал присвячено інтерактивному навчанню та його різновидам. 
Розглядаються особливості використання інтерактивних технологій при 
викладанні різноманітних дисциплін – української мови та літератури, 
зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, географії, наводяться 
різні методики. У рубриці „Українське коло” подається методична 
розробка історико-літературного вечора „Голодомор 1932-33 років на 
Україні”. Проблема профільного навчання у сільських школах 
розглядається у статті Н.І.Шиян. Також у випуску подається 
інформація про особливості проведення експерименту з розвитку 
особистості учня у Миргородській гімназії ім. Т.Г.Шевченка.У рубриці 
„Бізнес-освіта” розглядається проблема особистісної культури 
керівників освіти. 

 
 5. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. – № 6  (58).  –  

Уміщено  урок зарубіжної літератури за твором Ч.Діккенса “Різдвяна 
пісня у прозі”, проведений учителем ЗОШ № 17 м. Полтави Аллою 
Олейниковою. Його особливість – використання міжпредметних зв‘язків. 
Надруковано стислий звіт про святкування 400-річчя Зінькова та  
ювілейну науково-практичну конференцію, –  добру нагоду для читачів 
збагатитися корисною інформацією про зіньківський край та славетних 
зіньківців. Чи знаємо ми філософів Зіньківщини і що вони “вміють 
робити”, з‘ясовано у статті В. Чирки. Не лише про філософа-науковця 
Леоніда Сморжа йдеться у ній, а і про філософів гончарного круга. Про 
те, чи так уже необхідно вчителю-словеснику знати хоча б елементарні 
закони  логіки і підпорядковувати їм свою роботу, – у статті „Логіка на 
уроках рідної мови та літератури”, підготовленій учасниками обласної 
спеціальної дослідницької групи “Елементи логіки в шкільному курсі 
словесності”. У рубриці „ЮНІ ОБДАРОВАННЯ” надруковано фрагменти 
доробку сестер Марії і Дарини Лелюк  з першої книжечки «Хто бачив, як 
падає зірка…»(2004) . 
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6. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 –  №1(40) – 
“Педагогічний важіль аграрної освіти”. – 68 с.  

У номері розглядаються проблеми та перспективи розвитку аграрної 
післядипломної освіти, що безумовно викличе інтерес у працівників і 
післядипломної педагогічної освіти. Широко представлений матеріал 
педагогічних працівників Полтавського аграрного коледжу управління і права, 
який тримає перше місце у рейтингу серед 119 вищих аграрних закладів 
України. Особливий інтерес викликали статті: “Освіта через усе життя – 
це право жити завтра”; “Методичне забезпечення аграрної освіти: стан та 
проблеми”; “Вісім кроків до якісно нового вищого навчального закладу”; 
“Застосування аналітично-облікових методів контролю знань у навчальному 
процесі”;  “Комп’ютер з давнини і до сучасності”; “Філософсько-етичні 
основи особистісно зорієнтованої освіти” т. ін.  
7. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 –  №№ 2-3 (41-
42)  – “ Проблеми сільської школи”. –  128 с. 

Присвячений 85-річю з дня народження видатного педагога Кіровоградщини 
Івана Гуровича Ткаченка. Зміст  журналу  підготовлений педагогічними праці-
вниками Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського та Полтавського обласного  інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Широко 
висвітлюються педагогічна система роботи І.Г.Ткаченка в статтях: 
„І.Г.Ткаченко — учитель, директор, науковець”; „Управлінська лабораторія 
директора-дослідника”;  „Новаторська модель трудової підготовки учнівської 
молоді”; „І.Г.Ткаченко і О.О.Хмура — однодумці і сучасники”; „Иван Гурович”; 
„Інтеграційні процеси та їх реалізація в практиці роботи Богданівської 
школи”. Даний спецвипуск  є певним продовженням висвітлення матеріалів про 
видатних персоналій у педагогіці України.  
8. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №4 (43) - 72 с.  

 
У журналі більш широко представлені питання: „Модернізація вищої освіти”, 
„Інтегрований курс „Довкілля”, „Ефективність викладання географії”. 
Матеріали представлені з Полтавської, Харківської, Сумської, Луганської 
областей та Республіки Крим. Особливий інтерес викликають такі статті: 
„Болонський процес та модернізація системи вищої освіти в Україні”; 
„Внедрение инновационных методов в процесс обучения математике в высших 
учебных заведениях”; „Система автоматизированного проектирования 
электронных изданий как универсальное средство при подготовке электронных 
учебных курсов”; „Организация целостной системы профессионально-
педагогической подготовки студентов и учителей начальной школы в Крыму”; 
„Педагогічні дослідження соціально-ціннісних орієнтацій учнівської молоді 
промислового регіону в процесі її соціалізації”; „Соціально-педагогічні 
передумови формування здорового способу життя у дітей молодшого 
шкільного віку”; Довкілля” Івано-Франківщини: особливості організації і 
управління проектно-впроваджувальною діяльністю”; „Гео-еколого-економічна 
інтеграція змісту природничонаукових знань школярів за допомогою технології 
графіки”. 
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9. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №5 (44) – 
„Життя людини – найбільша цінність” – 76 с.  

Всього авторів: 25, серед яких 5 кандидатів педагогічних наук та 5 інших 
наук, 4 вчителя т.ін. Підкреслюється необхідність пренатальної освіти 
батьків, про що свідчать такі матеріали: „Про особливості 
пренатального виховання”; Вивчення стану готовності батьків до 
народження дитини”; „Пропедевтична підготовка матері до виховання і 
розвитку дитини”. Викличуть певний інтерес у вчителя  фізичної 
культури статті: „Спрямоване використання фізичних навантажень як 
фактор управління професійною працездатністю студентів”; 
„Оздоровительный эффект физических упражнений”; „Методические 
аспекты построения модельных характеристик спортсменов в 
студенческом спорте”; „Біомеханічні аспекти профілактики порушення 
осанки дітей шкільного віку”. З досвіду роботи представлена авторська 
програма „Здоров’я”  та Статут дитячого спортивного клубу „Гарт”. 

 

 

10. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №6 (45)  – 
„Розвиток післядипломної освіти регіону”. –76 с.  

 
У зв’язку з 65-річним ювілеєм Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 
підготовлений спецвипуск науково-практичного освітньо-популярного 
журналу „Імідж сучасного педагога” за темою „Розвиток 
післядипломної педагогічної освіти в регіоні”, де висвітлено тернисті 
шляхи методичної служби області, її становлення та розвиток. Багатий 
науково-методичний досвід ПОІППО висвітлюється у статтях: 
„Післядипломна педагогічна освіта регіону: історія, реалії і 
перспективи”; „Роль міжнародної співпраці у розвитку освіти області”; 
„Наукова і методична робота: відсутність межі”; „Чи потрібні 
методисти освіті Полтавщини?”; „Модульно-персонологічний підхід до 
системи післядипломної педагогічної освіти”; „Розвиток інноваційної 
діяльності в освіті Полтавщини” т.ін. 
 

 

11. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №7 (46) –  
„Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічна освіта”. –  72 с. 

У номері  містяться неординарні матеріали за визначеною темою 
номеру: „Деякі концептуальні підходи до формування фахівців ХХІ 
століття”; „Учение В.И.Вернадского о ноосфере в контексте 
экологически ориентированной педагогіки”; „К вопросу о фмлософской 
значимости нового мышления в реализации теории устойчивого 
развития”; „Ноосферна свідомість і регіональний простір”; „Проектна 
технологія у контексті ноосферної освіти”; „Психозойська ера” 
В.І.Вернадського і його погляди на особистість”; „Про увічнення пам’яті 
В.І.Вернадського на Полтавщині”  т.ін. 
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12. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №8-9 
(47-48) - „Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи”. – 128 с . 

Міжнародний спецвипуск України і Росії з проблеми спеціальної 
педагогіки, де представлені такі матеріали: „Інтегративні 
тенденції в спеціальній освіті сучасної України”; „Некоторые 
аспекты становления и развития профессионально-педагогической 
подготовки специалистов-дефектологов в России”;  „Нові 
інформаційні технології у професійній підготовці педагога-
дефектолога”; „Поняття професійної компетентності вчителя-
логопеда”; „Становлення та розвиток тифлопедагогіки в Україні”. 
Особлива увага відведена проблемі соціально-педагогічного захисту 
безпритульних дітей в Україні;  на специфіку педагогічної 
реабілітації сімей із дітьми з психофізичними вадами.  

13. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 —  №10 
(49) - „Управлінська культура менеджера освіти”. – 72 с. 

У номері більш широко представлені матеріали працівників 
ЦІППО АПН України, обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти Полтави та Дніпропетровська. Інформацію 
щодо педагогічного менеджменту, а саме управлінської культури 
керівника навчального закладу висвітлено в статтях: „Робота 
над підвищенням рівня компетентності керівника 
загальноосвітнього навчального закладу”; „До проблеми 
формування динамічного лідера – керівника сучасного освітнього 
закладу”; „Модель розвитку управлінської культури керівника 
загальноосвітнього закладу в системі післядипломної освіти”; 
„Розвиток управлінської культури керівника закладу середньої 
освіти в умовах нових соціокультурних змін” т.ін. Проблеми 
післядипломної педагогічної освіти розглядаються у таких 
матеріалах: „Методологічні проблеми розвитку післядипломної 
педагогічної освіти” т.ін.  

 

14. Програмно-методичне забезпечення державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу. Посібник на допомогу 
спеціалістам відділів освіти, методистам методичних кабінетів, 
керівникам навчальних закладів / Автори-упорядники: Павлова 
Н.К., Куляєва О.О. – Полтава: – ПОІППО, 2004. – 102 с. 

Посібник складається з нормативних документів про державну 
атестацію навчальних закладів, методичних матеріалів, які 
розкривають технологію проведення атестаційної експертизи та 
визначення рівня атестації навчального закладу, орієнтовних 
макетів підсумкових документів та матеріалів за наслідками 
атестаційної експертизи, само атестації освітньої діяльності 
навчального закладу, додатків, які використовуються за вибором 
голови експртної комісії.  
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15. ISBN 966-7215-31-3 Матеріали обласної науково-практичної 
конференції „Проблеми та досвід реалізації обласної програми системи 
виховання учнівської молоді на період 2012 року”/ За ред. Воліченко 
І.А., Сень О.О., Настенко Н.В., – Полтава. – 2004. – 95 с. (Тираж 100) 

У збірнику  опубліковані матеріали обласної науково-практичної 
конференції Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. Проаналізований досвід 
розв’язання проблем виховної роботи у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах Полтавщини. Призначений для 
широкого педагогічного загалу області. 

 

16. ISBN 966-7215-23-3 Каталог публікацій Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 
за 1993-2003 рр. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 120 с. (Тираж 100) 

У каталозі подано списки публікацій співробітників інституту за 1993 
– 2003 роки, в яких розкривається наукова і методична робота в 
системі освіти Полтавської області, її різноманітні аспекти. Видання 
розраховане на вчителів, керівників навчальних закладів, методистів, 
дослідників в галузі освіти. 

 

17. Філософія освіти для демократії. Програма та навчально-
тематичний план підвищення кваліфікації учителів за спецкурсом 
„Філософія освіти та інформаційні технології” / Укл. Клепко С.Ф. – 
Полтава, ПОІППО, 2004. – 16 с. (Тираж 100) 

Повідомляються особливості вивчення спецкурсу на курсах підвищення 
кваліфікації в ПОІППО. 

 

 

18. Лелюк Ю.М., Заєць Г.М. Економіка в початковій школі. Методичні 
матеріали. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 150 с. (Тираж 50) 

Методичний посібник для вчителів початкової школи. У посібнику 
подається методика вивчення економіки в початковій школі 
інтегровано з ресурсами математики, читання та природознавства. 
Подано опис проведення ігор, способи вирішення економічних загадок 
та інші матеріали, необхідні вчителю під час роботи. 
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19. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. Навчальний посібник 
для працівників післядипломної педагогічної освіти. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 
216 с. (Тираж 300)  

Ця книга є спробою систематизації наявної інформації щодо вдосконалення 
наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи України.  
Розглядаються проблеми демаркації наукової і методичної роботи, 
характеризуються види наукової роботи, наукова та науково-методична 
діяльність закладів післядипломної освіти в українському контексті організації 
науки, стратегічних напрямків реформування науки й освіти, актуальних 
напрямів наукових досліджень тощо.  Це своєрідна „інструкція” для практичного 
застосування в науково-дослідницькій  та методичній роботі викладачів, науковців 
вищої школи та методистів.  

 

20. Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-
виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського р-ну 
Городницької Я.М. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 64с. 

У пропонованому методичному посібнику доцентом кафедри менеджменту 
освіти ПОІППО Охріменком І.В. і іншими авторами вміщено матеріали 
передового педагогічного досвіду заступника директора з навчально-виховної 
роботи Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканського 
району Полтавської області. Городницької Ярослави Михайлівни. 
Досвід заступника директора школи передбачає вміння педагога і менеджера 
освіти в сільській школі добиватися високих результатів у навчанні та 
вихованні учнівської молоді, підготовці молодих патріотів, господарів свого 
рідного краю. 
Видання призначене учителям та керівникам освітніх закладів. Всім, хто 
обожнює професію вчителя. 

 

 

21. До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З 
педагогічного досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОШ І ст.)/ Укл. Цебрій 
І.В. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 116с. 

У посібнику висвітлюється новаторський досвід роботи Решетилівської ЗОШ 1 
ступеня, де працює згуртований творчий колектив учителів, діяльність якого 
спрямована на такі форми навчально-виховного процесу, за якими навчання 
виступає невід’ємною складовою частиною дитячого світу і самореалізацією 
дитячої душі. 

 

22. Охріменко І.В. Менеджер освіти: вимоги до управлінської культури та 
професійної компетенції. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 52с. 

Методичний посібник пропонує власне бачення автором проблеми управлінської 
компетенції директора сучасного загальноосвітнього навчального закладу як 
менеджера освіти та шляхів визначення ефективності його діяльності з 
керівництва персоналом і навчально-виховним процесом. Призначений для 
керівників освіти різних рівнів, слухачів курсів директорів шкіл. 
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23. Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини. Анотований 
каталог / Упор. В.М.Золотухіна, В.В.Гудзенко. - Полтава: ПОІППО, 2004. 
— 46 с. (Тираж 100) 

У традиційному збірнику, що видаватиметься раз на рік, подано анотації та 
адреси кращих зразків досвіду роботи педагогічних працівників і колективів 
навчально-виховних закладів та освітніх установ Полтавщини за розділами: 
„Управлінська діяльність", „Навчання", „Виховання", „Позашкільна робота". 
Видання розраховане на керівників шкіл, вчителів різного фаху, класних 
керівників, вихователів дошкільних закладів, методистів. 

 

24. Розрахунок складу сумішей речовин. Методичні рекомендації на 
допомогу учням старших класів шкіл, ліцеїв та гімназій, cтудентам вузів 
га вчителям хімії – Полтава: ПОІППО, 2004. – 15 с. (Тираж 100) 

У рекомендаціях подані розв'яжи задач на суміші речовин: газів, твердих 
речовин, речовин у розчинах. Рекомендації стануть в нагоді учням 
загальноосвітніх навчальних закладів для творчого засвоєння знань з хімії 
та підготовки до тематичних атестацій, екзаменів з хімії, до участі в 
олімпіадах. 

 

25. Праця, що в творчість перейшла. Переможці обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”. 1996 – 2003 рр.: збірник статей 
/ Упорядник Золотухіна В.М., Павлова Н.К. – Полтава: – ПОІППО, 2004. – 
70 с. (Тираж 100) 

Збірник надає інформацію про кращих з кращих учителів, які перемагали в 
своїх номінаціях,  а також дає уявлення про те, як працюють ці вчителі, 
які педагогічні технології використовують у своїй роботі, яких 
результатів досягають, як склалися творчі вчительські долі наших 
героїв. Ці матеріали допоможуть у творчому становленні нових поколінь 
славних вчителів. 

 

 

26. Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з 
навчально-виховної роботи Великобудищанської загальноосвітньої школи 
І-III ступенів Диканського району Городницької Я.М. — Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 64 с.  

Розкриває передовий педагогічний досвід заступника директора з нав-
чально-виховної роботи Великобудищанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Диканського району Полтавської області Городницької 
Ярослави Михайлівни. Видання призначене учителям та керівникам 
освітніх закладів. Всім хто обожнює професію вчителя. 
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27. ISBN 966-7215-31-4 Педагогіка математики і природознавства. VII 
Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті М.В.Остроградського, 1-2 жовтня 
2003 р. Збірник статей. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 78 с. (Тираж 100) 

У науково-методичному збірнику вміщено матеріали VII Всеукраїнських 
читань „Педагогіка математики і природознавства”, у яких розкривається 
педагогічна спадщина видатного математика, механіка, педагога і вченого 
М.В.Остроградського у зв’язку з проблемами сучасної школи  

 
28. ISBN 966-7215-33-4 Анотований каталог друкованих видань 
Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського за 1999-2003 роки / Упор. Кіптілий І.О. – Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 36 с. (Тираж 100). 

У каталозі подано бібліографічні описи та анотації друкованих видань 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського за 1999-2003 роки, в яких відображається наукова і 
методична робота в системі освіти Полтавської області. Видання 
розраховане на вчителів, керівників навчальних закладів, методистів, 
педагогічну громадськість Полтавщини.   
29. Збірник самодиктантів з української мови (2-4 клас) / Упор. Линько Г.Г. 
– Полтава: ПОІППО, – 2004. – 16 с. (Тираж 100) 

У збірнику вміщені диктанти з української мови, які мають навчальне та 
виховне значення для вчителів початкових класів. 

 

 
30. ISBN 966-96354-4-6 Теорія і практика інтеграції змісту освіти. Освітня 
програма „Довкілля”. Зб. наук.пр. / За ред. В.Р.Ільченко. – Київ-Полтава: 
„Довкілля-К”. – 2004. – 133 с. (Тираж 500) 

У колективній монографії наукових співробітників Інституту педагогіки 
АПН України, наукового-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН 
України висвітлюється стратегія інтеграції природничонаукової освіти, 
філософія інтеграції змісту освіти, психологія інтеграції змісту освіти, 
технології інтеграції змісту природничонаукової освіти в початковій та 
основній школах. Призначений для науковців — філософів освіти, психологів, 
педагогів, працівників освіти, які займаються проблемами інтеграції змісту 
освіти, інтегрованого навчання.  
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31. 1500 ЗАВДАНЬ ІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: 
Навчальний посібник /Бездітько Б.М., Магдик О.О.  Відп. ред. Білоусько 
О.А. – Полтава: ПОІППО, 2004 - 76 с. 

Для перевірки знань з курса конституційного права України 
пропонуються кросворди, чайнворди, головоломки тощо. Пропоновані 
завдання пройшли апробацію в Полтавському державному педагогічному 
інституті ім В.Г.Короленка, Полтавському обласному інституті 
післядипломної освіти педагогічних працівників, школах №№ 5, 7, 28, 31 м. 
Полтави, Вільнотерешківській, Червонознам'янській, Ялинцівській школах 
Кременчуцького району Полтавської області, під час проведення ІІ-го та 
IІІ-го етапів Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Рекомендується 
учням 9-11 класів шкіл, вихованцям профтехучилищ, абітурієнтам та 
студентам середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. 

 

 

32. Касьянов Г., Довбищенко В., Клепко С. Освітні стандарти: проблеми 
розробки та впровадження. аналіз освітньої політики в процесі розробки 
та експертизи освітніх стандартів в Україні. – Київ – Полтава: ПОІППО. – 
2004. – 44 с. (Тираж 40) 

Розглянуто процес розробки та експертизи освітніх стандартів в Україні 
(1992-2003 рр.) та проаналізовано реальний вплив громадських експертів 
на кінцевий результат – Державний стандарт базової і повної середньої 
освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14. 
01. 2004 р. № 24.  Проект Стандарту  дістав переважно критичну оцінку 
незалежних експертів, зокрема, зазначено невідповідність його подібним 
документам країн Євросоюзу, розвинутих країн світу через відсутність у 
ньому стандарту умов навчання, неповне вираження його результатів 
через компетенції учня. Надаються рекомендації з упровадження чинного 
стандарту та розробки нового покоління стандартів освіти.  

Ця попередня публікація аналітичного звіту здійснюється з метою 
залучити до його подальшого обговорення усіх небайдужих до розвитку 
української школи. 

 
 33. Дзюба Л.П., Левченко Л.С., Собакар С.І. та ін. Тематичні контрольні 

роботи з математики, з української мови (1-3 клас) – Полтава: ПОІППО. – 
2004. – 32 с. (Тираж 100). 

У посібнику підібрано матеріал, призначений для тематичного 
оцінювання навчальних досягнень учнів по програмі розвивального 
навчання (за системою Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова). Посібник створений 
для економії часу вчителя і школяра і звільнить їх від переписування умови 
завдань. 
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34. Дзюба Л.П., Левченко Л.С., Собакар С.І. та ін. Олімпіадні завдання з 
української мови, математики, природознавства (3 клас). Полтава: 
ПОІППО. – 2004. – 25 с. (Тираж 100). 

У посібнику підібрано матеріал олімпіадних завдань з основних предметів 
початкової школи для учнів 3-х класів. Цей матеріал дасть можливість 
вчителеві початкових класів виявити рівень знань учнів у рамках системи 
розвивального навчання для пізнавальної підтримки їхнього таланту, 
розкриття їх потенційних можливостей. 

 

 

35. Учнівські олімпіади — важливий показник якості освіти Полтавщини 
(1995-2003 pp.). Інформаційно-аналітичний збірник. Укладач Гладка Т.І. -
Полтава: ПОІППО, 2084. - 48 с. (Тираж 100). 

Збірник аналізує результати участі школярів Полтавської області в 
обласному та Всеукраїнському етапах учнівських олімпіад з базових 
дисциплін за 1995-2003 pp., дає  уявлення про стан предметних олімпіад в 
області. Матеріали у збірнику представлені у вигляді таблиць, діаграм, 
схем. Вміщено державну і обласну Програму роботи з обдарованою 
молоддю та Положення про проведення обласних учнівських олімпіад. 
Збірник стане корисним для керівників освітніх установ, працівників 
методичних кабінетів, усіх, хто небайдужий до проблем освіти в області. 

 

 

36. План-графік курсового підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників області у ПОІППО на 2005 рік. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 22 
с. 

У збірнику поданий план-графік підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників (щомісячників та в розрізі районів) на 2005 рік. Адресований 
начальникам відділів (управління) освіти, завідуючим районними (міськими) 
методичними кабінетами, обласному навчально-методичному центру 
професійної освіти, директорам шкіл-інтернатів, голові Ради директорів 
вузів І-ІІ рівнів акредитації для ознайомлення та використання в роботі. 

 
37. Освіта Полтавщини. Часопис. №1/ Укл. Охріменко І.В., Дзюба Т.М. – 
Полтава: ПОІППО, 2004. – 72с. 

Запропоноване видання є перш за все інформаційно-методичним, що 
покликане висвітлювати основні напрями розвитку сільської школи, її 
проблеми та перспективи розвитку. Є можливість педагогічній 
громадськості ознайомитись із новинками педагогічних технологій, 
радитись з колегами, вивчати досвід. У наступних подібних виданнях до 
творчої розмови запрошуються учителі, батьківська громадськість, 
керівники освітніх закладів – всі, кому не байдужа доля сільських дітей,  
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майбутнє нашого села – а отже, й України. 

 

38. Освіта Полтавщини. Часопис. №2-3/ Ред. Охріменко І.В. – Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 160с. 

Сільська школа Полтавщини сьогодні переживає складний етап свого 
реформування. Розглянута низка проблем, що стоять сьогодні перед 
освітою, передбачає нагальний їх розгляд та вирішення у невіддаленому 
майбутньому. Але ті інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, 
наближення освіти до соціальних і культурних потреб українського 
суспільства показує узгодженість тих процесів, які відбуваються і в 
державі у цілому і на освітянській ниві. 
 

 

39. Освіта Полтавщини. Часопис. № 4/ Ред. Охріменко І.В. – Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 70с. 

Випуск присвячено питанням розвитку початкової школи. 
На даний час процес модернізації початкової освіти є предметом 
серйозних дискусій педагогів нашої області. Суть дискусій зводиться 
до пошуку шляхів подолання перешкод між нелегким змістом освіти і 
завданням збереження здоров’я дітей. Інноваційна робота вчителя не 
може вважатися успішною, якщо її реалізація призводить до 
погіршення фізичного і психічного здоров’я дітей. 
Справжня реалізація нових цілей початкової освіти може здійснитися 
тільки у тому випадку, коли ідеї концепції 12-річної загальноосвітньої 
школи стануть основою для розробки напрямів професійної підготовки 
вчителів, їх фахового вдосконалення, стануть основою для неперервної 
освіти педагогів. 

 40. Цебрій І.В. Освіта у контексті розвитку української культури (Ч.І): 
Книга для учителів ЗНЗ, - Полтава: ПОІППО, 2004. – 26с. 

У посібнику в хронологічній послідовності простежується розвиток 
української культури і освіти починаючи від часів київської держави і 
до кінця 18ст. Показано, що українська культура та українська освіта 
відіграли для становлення російської культури і освіти таку ж роль, як 
у свій час Стародавня Греція для Риму. Призначено для вчителів, 
слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій. 
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9.5. Список публікацій працівників ПОІППО за 2004 р. 

Монографії, посібники, підручники 

1. Гетало В.П. Методичний посібник по складанню бізнес плану підприємцем-початківцем 
(цикл тренінгових програм „Школи бізнесу”). – Полтава. – 2004. – 104 с. 
2. Гладка Т.І. Учнівські олімпіади – важливий показник якості освіти Полтавщини. 
Інформаційно-аналітичний збірник. – Полтава. – 2004. –  48 с.  
3. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Календарне планування: Довкілля 1-4 класи. — Календарне 
планування для вчителів, які викладають інтегрований курс "Я і Україна. Довкілля" в 1-4 класах 
середніх загальноосвітніх шкіл. — Полтава: "Довкілля-К", 2004. — 11 с.  
4. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Ільченко О.Г. Щоденник досліджень для 4 класу. - Полтава: 
Довкілля - К, 2004. – 56 с.  
5. До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З педагогічного 
досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОШ І ст.) / Укл. Цебрій І.В. – Полтава: ПОІППО, 
2004. – 116с. 
6. Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи 
Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського р-ну Городницької Я.М. – Полтава: ПОІППО, 
2004. – 64с. 
7. Ильченко В.Р. и др. Я и Украина. Окружающий мир: Учебн. для 4 кл. общеобразоват. учебн. 
завед. / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз, Т.В. Водолазская, А.Г. Ильченко. — К.: Генеза, 2004. – 183 с. 
8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підручник 
для 4 класу. — Полтава: Довкілля - К, 2004. – 175с. 
9. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями.  Навчальний посібник для працівників 
післядипломної педагогічної освіти. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 216 с. 
10. Клепко С. (У співавторстві - Касьянов Г., Довбищенко В.) Освітні стандарти: проблеми 
розробки та впровадження. Аналіз освітньої політики в процесі розробки та експертизи освітніх 
стандартів в Україні. Київ – Полтава: ПОІППО. – 2004. – 44 с.  
11. Новак О.О. Збірник документів психологічної служби системи освіти Полтавської області. 
Полтава, ПОІППО. – 2004. – 82 с. 
12. Павлова Н.К., Куляєва О.О. Програмно-методичне забезпечення державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу (навчальний посібник). – Полтава, ПОІППО.- 2004. –
102 с. 
13. Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення. Монографія. – 
Полтава: АСМІ. – 2004. – 463 с.  
14. Теорія і практика інтеграції змісту освіти. Освітня програма "Довкілля". Зб. наук. пр./ За ред. 
В.Р. Ільченко. — Київ-Полтава: "Довкілля-К". — 2004. — 134c.  
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РОЗДІЛ 10. ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (Клепко С.Ф.) 

За 2004 рік жодний з працівників інституту не захистив заплановані кандидатські дисертаційні 
дослідження. Продовжують дисертаційні дослідження  на ступінь доктора наук 6 науковців 
ПОІППО: доц. Клепко С.Ф., Матвієнко П.І., Мирошничекно В.І., Моргун В.Ф., Охріменко І.В., 
Шейко С.В.  У 2004 році 8 працівників ПОІППО здійснюють кандидатські дисертаційні 
дослідження. 

Таблиця №    .Теми наукових досліджень аспірантів і здобувачів 

№ 
п/п 

Теми наукових 
досліджень 

Спеціаль-
ність 

Прізвище, ім’я, по 
батькові аспіранта 

(здобувача) 

Науковий керівник (Прізвище, 
ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, звання) 
1. Моделювання процесу 

навчання в системі 
підвищення 
кваліфікації вчителів. 

13.00.04 -
Теорія і 
методика 

професійної 
освіти 

Білик Надія Іванівна Гриньова Марина Вікторівна, 
доктор педагогічних наук, 
професор  

2. Розвиток пізнавального 
інтересу учнів 5-6 
класів під час вивчення 
інтегрованого курсу 
„Довкілля” 

13.00.09 
Теорія 
навчання 

Куляєва Ольга 
Олександрівна 

Ільченко Віра Романівна, доктор 
педагогічних наук, академік 

3. Психологічні 
особливості взаємодії 
керівника школи з 
педагогами в умовах 
конфлікту. 

19.00.07-
Вікова 

психологія

Дзюба Тетяна 
Михайлівна 

Карамушка Людмила Миколаївна, 
доктор психологічних наук, 
професор, завідувач лабораторією 
організаційної психології 
Інституту психології �т.. 
Г.С.Костюка АПН України. 

4. Розвиток управлінської 
культури керівника ЗНЗ 
у процесі підвищення 
кваліфікації. 

13.00.01.- 
Загальна 
педагогіка 
та історія 
педагогіки 

Королюк Світлана 
Вікторівна 

Даниленко Лідія Іванівна, 
кандидат педагогічних наук, �т.. 
науковий співробітник, проректор 
ЦІППО АПН України 

5. Системи оцінювання 
якості знань 

130002-
Загальна 
педагогіка 
та методика 
фізики 

Стрюк Людмила 
Олексіївна 

Бугайов Олександр Іванович, 
професор, доктор педагогічних 
наук, науковий співробітник 
Інституту змісту і методів 
навчання. 

6. Категорія „благо” в 
контексті еволюції 
соціальних утопій. 

Соціальна 
філософія та 
філософія 
історії 

Бондар Тетяна 
Олексіївна 

Кравченко Петро Анатолійович, 
доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри 
філософії ПДПУ 

7. Формування 
професійних 
компетенцій вчителів 
географії в системі 
післядипломної освіти 

13.00.04 – 
Теорія і 
методика 

професійної 
освіти 

Романець Леся 
Анатоліївна 

Паламарчук Лариса Борисівна, 
кандидат педагогічних наук 
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8. Роль художньої 
літератури в 
гармонізації і 
психологічному захисті 
особистості 

13.00.04 – 
Теорія і 
методика 

професійної 
освіти 

Чирка Валентина 
Василівна 

Сморж Леонід Опанасович, 
доктор філософських наук, 
професор 

 

Наслідки роботи здобувачів: 

Королюк С.В. – „Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення 
кваліфікації” – затверджена на кафедрі менеджменту освіти ЦІППО АПН України (2003), вченою 
радою ЦІППО (2003) та Координаційною радою (2003). Разом з науковим керівником доцентом Л.І. 
Даниленко (ЦОІППО) здійснюється робота з коректування І розділу дисертаційного дослідження; 
розпочато роботу над ІІ розділом. Результати дослідження опубліковано у 4 ваківських виданнях. 

Дзюба Т.М. – „Психологічні особливості взаємодії керівника школи з педагогами в умовах 
конфлікту” – затверджена Координаційною радою у 2003 році. І розділ дисертації обговорено і 
схвалено в Інституті психології ім. Г.С. Костюка (Лабораторія організаційної психології). Розпочато 
роботу над ІІ розділом. Результат дослідження опубліковано у 4 ваківських виданнях. 

Білик Н.І. – Основні наукові результати роботи: у процесі розробки програм курсів-ОДГ і 
проблемних курсів (ліцензія Науково-методичного центру вищої освіти та Департаменту вищої 
освіти Міністерства освіти і науки України від 15.03.2004), у результаті чого є відкриття 
Жовтневого еколого-валеологічного НВК, Решетилівської гімназії, Калениківської спеціалізованої 
школи Решетилівського району ; спеціалізованої школи „Майбутній фермер” Зінківського району. 
У запровадженні проблемних курсів для педагогічних працівників І-ІІ рівнів акредитації на базі: 
Комсомольського політехнічного технікуму; Лубенського лісового технікуму та ВНЗ І-ІІІ рівнів 
акредитації м. Полтави; курсів-ПДГ та дистанційних консалт-курсів на базі Чутівського району. У 
створенні науково-практичного освітньо-популярного ж. ”Імідж сучасного педагога”, який 
включений до переліку фахових видань України (постанова президії ВАК України від 10 травня 
2000 року № 1 – 02 / 5). Зміст і результати дослідження можуть бути використані в процесі навчання 
іншими навчальними закладами післядипломної освіти будь-якої галузі України. 

Куляєва О.О. – Завершено пошуково-теоретичний етап: вивчено історію та сучасний стан 
проблеми, здійснено аналіз науково-педагогічної та програмно-методичної літератури. В результаті 
визначено та сформульовано вихідні параметри дослідження, його предмет, межі, робочу гіпотезу, 
завдання, методологію та методи. Продовжується робота на дослідно-експериментальному етапі, 
який  пов’язаний  з моделюванням та експериментальною перевіркою організаційно-педагогічних 
умов, необхідних і достатніх для ефективного розвитку пізнавального інтересу учнів . Збираються 
та обробляються емпіричні дані. Затверджено тему дослідження. Здано кандидатський мінімум. 

Стрюк Л.О. – „Система оцінювання якості знань учнів в основній школі”. Завершено роботу над 
розділом „Теоретичні засади оцінювання якості знань учнів в основній школі”. Визначені основні 
форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній школі. Розроблені завдання для 
диференційованого контролю та корекції знань учнів, а також варіанти завдань для Державної 
підсумкової атестації з урахуванням Державних стандартів фізичної освіти. 

Бондар Т.О., Чирка В.В., Романець Л.А. розпочали дисертаційні дослідження, теми затверджені на 
відповідних кафедрах. 
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ДОДАТКИ 

І. Міжнародне співробітництво ПОІППО (Стоцька О.В.) 

У 2004 році ПОІППО взяв участь у 1 міжнародному проекті та 3-х міжнародних програмах: 

2004 року спільно із Центром освітньої політики (Львів) розпочато  українсько-польський 
освітній проект “Підвищення якості роботи шкіл в Україні”. У його рамках відбулося 2 
семінари для директорів шкіл та керівників відділів освіти Полтавщини “Самооцінка роботи 
школи. Впровадження змін” (26 лютого 2004 р) та “Школа, що керує знаннями” (травень 2004 
р).  Учасники отримали цінні методичні матеріали: порадник “Самооцінювання роботи школи”, 
укладений робочою групою Центру освітньої політики на основі книги польських дослідниць І. 
Дзежговскої та М. Каліновскої “Вимірювання якості роботи ліцею”; програмне забезпечення, 
яке полегшує обробку результатів дослідження якості роботи школи; карту плану розвитку 
школи тощо. У семінарах взяли участь  тренери  Центру освітньої політики Л. Гриневич та 
П.Хобзей, координатор проекту в Україні Олег Процак, представники товариства викладачів-
тренерів з Варшави А. Пери та А. Лєвандовска.  

З 2003 року  ПОІППО бере участь  у міжнародній освітній програмі  “Шкільний проект з 
використання ресурсів та енергії SPARE”, що сприяє залученню учнів загальноосвітніх шкіл 
області  до розв’язання  екологічних проблем. У рамках  програми в 10  школах області 
розпочалася апробація посібника з енергозбереження.  

24 січня 2004 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
відбувся міжнародний науково-практичний семінар для вчителів та методистів біології області 
“Шкільний проект з використання ресурсів та енергії SPARE – глобальний і локальний 
аспекти“. 

У  семінарі взяли участь представник Норвезького товариства охорони природи, президент 
проекту „SPARE” (шкільний проект з використання ресурсів та енергії) Даг Арне Хойстад, 
київські координатори проекту Олена Мельникова та Леонід Фірсов, науковці полтавських ВНЗ, 
представники Полтавської міської та обласної адміністрацій, методисти, вчителі. 

Учасники розглянули питання: 

Про хід реалізації проекту „SPARE” в Україні,  реалізацію ідей  „SPARE” в Полтавській області 
та його актуальність в середніх школах міста і області, місце і роль програми сталого розвитку у 
формуванні майбутнього вчителя   біології. 

Було переглянуто фрагмент практичного заняття гуртка з енергозбереження за участю учнів 
ЗОШ № 37 м. Полтави та обговорено українську версію  посібника з енергозбереження.  Під час 
дискусії наголошувалося на необхідності і актуальності упровадження факультативного курсу 
“Енергозбереження” в середніх навчальних закладах, проте було висловлено  і низку зауважень 
щодо змісту пропонованого посібника.  

У 2004 році Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить 
тренінги з педагогічними працівниками області за програмою Intel ®  “Навчання для 
майбутнього” (Використання комп’ютерних технологій в освіті). Вже відбулося 10 тренінгів для 
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підготовки тренерів районного рівня, у яких взяли участь  близько 114 осіб. Навчанням  
заплановано  охопити 2 000 педагогів. 

Мета програми – розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів, усвідомити можливості 
застосування комп’ютерних технологій при вивченні різних предметів, навчити самостійно 
здійснювати дослідницьку діяльність, вирішуючи практичні завдання. За 7 днів, крім 
теоретичних знань, учителі, які мають  різний початковий рівень комп’ютерної грамотності,  
навчаються створювати презентації у програмі Microsoft Рower Point, публікації, веб-сайти  у 
програмі Microsoft Publisher,  засоби оцінювання, тестування (Microsoft Exel, Microsoft Word), 
вести пошук в Інтернеті.  Учителі переконалися, що інформаційні технології - це дієві засоби 
підтримки й організації навчального процесу.  

ІІ. Інтеграція у європейський освітній простір (Стоцька О.В.) 

20-21 травня 2004 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського за підтримки Міжнародного фонду „Відродження” проведено 
семінар „Зміст шкільної освіти   у   контексті  європейської  та  євроатлантичної інтеграції”   
за участю: 

 Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації; 
 Наукової секції “Фундаментальні проблеми безперервної освіти” Північно-Східного 

наукового центру НАН і МОН України; 
 Проекту “Мережа освітньої політики” Міжнародного фонду „Відродження”; 
 Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського. 

У роботі семінару зокрема  взяли участь:    Касьянов Георгій Володимирович, доктор іст. наук, 
професор, радник директора МФВ; Тягло Олександр Володимирович, доктор філос. наук, 
професор, начальник кафедри  філософії    і    політології    Національного       університету 
внутрішніх справ (м.Харків), керівник наукової секції “Фундаментальні проблеми безперервної 
освіти” Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України; Мирошниченко Володимир 
Іванович, начальник управління освіти і науки ПОДА, канд.педаг. наук. 

Семінар досяг поставленої мети – з’ясувати, що являє собою трансформація змісту загальної 
середньої освіти у європейських вимірах і виробити план експертизи навчальної літератури, 
системи її розробки, апробації і видання та започаткувати роботу аналітично-експертної групи з 
навчальної літератури та підручників “Мережі освітньої політики" МФВ. Семінар сприятиме 
встановленню співпраці ПОІППО з Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України 
та формуванню в Полтавській області регіональної групи експертів навчальної літератури. 

З метою  сприяння входженню України до європейського та світового співтовариства й 
створення сприятливих умов для вивчення іноземних мов налагоджено співпрацю ПОІППО з 7 
міжнародними освітніми організаціями (Британською Радою в Україні, Корпусом Миру 
США в Україні, Американськими Радами з міжнародної освіти, Німецьким культурним центром 
Інституту Гете, Французьким культурним центром в Україні, видавництвами Оксфордського 
університету, “Лонгман”, “Макміллан Хайнеман”). 

1998 року Британська Рада  (Харківське регіональне відділення) передала ПОІППО  
комп‘ютерну техніку для використання учителями  англійської мови області.  В Інституті було 
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створено Спеціальну дослідницьку групу (СДГ)  вчителів англійської мови з використання 
інформаційних ресурсів Інтернету у навчанні англійської мови. Впродовж 5 років роботи 
членами СДГ створено банк даних навчальних матеріалів з англійської мови, підготовлено 18 
посібників навчальних матеріалів з  мережі Інтернет, з якими під час практичних занять на 
курсах підвищення кваліфікації знайомляться слухачі, маючи змогу скопіювати необхідне на 
електронні носії. У 2003-2004 н.р. роботу СДГ зосереджено на створенні бази даних навчальних 
матеріалів з англійської мови для початкової школи.  

ІІІ. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ (Стоцька О.В.) 

 

За станом на 21.12.2004 р. діяльність ПОІППО впродовж 2004 р. була висвітлена у 11 
публікаціях місцевої (обласної преси; у 22 телепередачах (обласна телекомпанія “Лтава” – 11, 
телекомпанія “Місто” – 11), у 15 радіопередачах (обласне радіо – 13, радіо “Ваша хвиля” – 2). 

ПРЕСА 
26 лютого 2004 р.: Українсько-польський семінар „Самооцінювання роботи школи. 
Впровадження змін”  
1.  Стоцька О. Одна школа з різних точок зору // Полтавський вісник. – 19 березня 2004 р. 
15 листопада 2003 р., ПОІППО: Презентація книги Г. Хілліга. 
1. Стоцька О. Макаренкознавець із Німеччини відзначив 40-річчя своєї творчої діяльності у 
Полтаві // Зоря Полтавщини. – 20 січня 2004 р.  
23-26 лютого 2004 р., ПОІППО: Конкурс „Учитель року-2004” 
1. Бут Анна. На конкурсі „Учитель року-2004” педагоги співали частівки і проходили 
тестування // Вечірня Полтава. – 4 березня 2004 р. – № 10 (575). 
2. Обласний етап „вчителів року” // Полтавський вісник. – 14 березня 2004 р. 
19-23 квітня 2004 р.,  ПОІППО: Всеукраїнський семінар-тренінг „Методика викладання 
економіки у початковій школі”. 
1. Стоцька О. Економічний лікнеп на марші // Полтавський вісник. – № 20 (774), 14 травня 
2004р. 
21 серпня 2004 р., ЗОШ № 38: ХІ ярмарок педтехнологій 
1. Стоцька О. І знову – ярмарок // Полтавський вісник. – № 35 (787), 27 серпня 2004 р. 
2. Кіптілий І. Ярмарок педтехнологій // Навігатор. – 13 жовтня 2004 р. – С. 12. 
 
6 вересня 2004 р., м.Зіньків: Відзначення 400-річчя м. Зінькова 
1. Коваленко О. Конференція до ювілею Зінькова // Навігатор. – 13 жовтня 2004 р. – С. 12. 
6-9 жовтня 2004 р., м.Київ: Всеукраїнська виставка-презентація “Освіта України” . 
1. Кіптілий І. Освітяни Полтавщини у “Експоцентрі України” // Навігатор. – № 20 (110), 27 
жовтня 2004 р. 
13 листопада 2004 р., ПОІППО: Обласні змагання “Дебати-2004” 
1. Каліберда Г.. Школярі дебатували // Полтавський вісник. – № 49 (803), 3 грудня 2004 р. 
Грудень 2004 р.: 14 сесія облради 
1. Дудка І. Важливість громадянської освіти // Зоря Полтавщини. – 7 грудня 2004 р. 
РАДІО, ТБ 
21 січня 2004 р., ПОІППО: Обласна науково-практична конференція “Соборність України: 
історія і сучасність”. 
1. Сюжет у випуску новин ТРК “Лтава”, 22.01.04 р.; 
2. Сюжет у випуску новин ТРК “Місто”, 22.01.04 р.. 
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3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 
24 січня 2004 р., СШ № 19: Нагородження переможців обласного етапу міжнародного конкурсу 
знавців української мови ім.. П. Яцика, 
1. Сюжет у випуску новин ТРК “Лтава”, 24.01.04 р.; 
2. Сюжет у випуску новин ТРК “Місто”, 24.01.04 р.. 
3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 
24 січня 2004 р., ПОІППО: Прес-конференція представника норвезького товариства охорони 
природи Дага Хольстада, презентація шкільного проекту “Енергозбереження” 
1. Сюжет у випуску новин ТРК “Лтава”; 
2. Сюжет у випуску новин ТРК “Місто”; 
3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 
13 лютого 2004 р., ПУСКУ: Вручення посвідчень учителям області з інформатики заступником 
голови ОДА О.О. Нестулею  
1. Сюжет  ТРК “Лтава”; автор – В. Федорович, 
3. Сюжет обласного радіо. 
19 лютого 2004 р., Лубни,  ЗНЗ № 4: Колегія української освіти “Підсумки роботи освітніх 
закладів за 2003 р. і плани на 2004 р.”.  
1.Сюжет І. Гончар у програмі новин обласного радіо. 
23-26 лютого 2004 р., ПОІППО: Всеукраїнський конкурс “Учитель року-2004” (обласний етап), 
відкриття – Галерея мистецтв, закриття – ПОІППО. 
1.Сюжет у випуску новин ТРК “Лтава”; 
2. Сюжет у випуску новин ТРК “Місто”; 
26 лютого 2004 р.: Українсько-польський семінар „Самооцінювання роботи школи”, 
„Впровадження змін”.  
1. Сюжет у програмі новин ТРК “Лтава”; 
2. Сюжет у програмі новин “Місто”. 
2 квітня, ПОІППО: Обласна нарада-семінар начальників відділів освіти з проблеми 
“Впровадження в школах області навчального курсу “Історія Полтавщини” 
1. Сюжет С. Блавацького у програмі новин ТРК “Лтава”; 
2. Сюжет ТК “Місто”. Автор – Діана Литвиненко. 
3. Сюжет Інни Гончар у програмі “Панорама”. 
15-16 квітня 2004 р.: Всеукраїнська науково-практична конференція “Інтеграція змісту освіти в 
школі та ВНЗ: досягнення і перспективи” 
1. Сюжет Жанни Кущенко (обласне ТБ “Лтава”), 15.04.04 р. 
2. Повідомлення Інни Гончар у програмі новин обласного радіо. 
22 квітня 2004 р.: Зустріч адміністрації ПОІППО з   викладачами економіки зі США 
1. Сюжет Інни Данилової в програмі новин обласного радіо, 23.04.04 р. 
20-21 травня 2004 р., ПОІППО: Всеукраїнський семінар “Зміст освіти в контексті 
європейської та євроатлантичної інтеграції”. 
1. Сюжет Ніни Полякової у програмі новин ТРК “Лтава”, 21.05.04 р.; 
2. Сюжет Валерії Гребенюк у програмі новин ТК “Місто”. 
3. Сюжет Інни Гончар у програмі новин обласного радіо. 
4. Сюжет Леоніда Нечая у програмі новин радіо “Ваша хвиля”, 23.05.04 р. 
30 вересня 2004 р., театр ім. Гоголя: Обласне свято до дня працівників освіти 
1. Сюжет Анни Бут у програмі  ТРК “Лтава”; 
2. Сюжет О.  Варвянської у програмі ТК “Місто”. 
3. Сюжет Інни Гончар у програмі обласного радіо. 
4. Сюжет Ольги Митько у програмі новин радіо “Ваша хвиля”. 
13 листопада 2004 р.: Інтелектуальна гра “Дебати” (обласне змагання). 



 100

1. Сюжет у програмі новин ТК “Місто”. 
17 листопада 2004 р., ПОІППО: Науково-практична конференція до 71-ї річниці голодомору 
“Злочин проти народу” . 
1. Сюжет у програмі новин ТК “Місто”. 
16 грудня 2004 р., ПОІППО: Обласна конференція «Світочі літературного духу України 
і сучасний літературний процес». 
1. Сюжет  у програмі новин обласного радіо. 
2. Сюжет у програмі новин студії «Місто». 
18 грудня 2004 р., аграрна академія: 5-й міжнародний конкурс з український мови ім. П. Яцика. 
1.  Сюжет Інни Гончар у програмі «Панорама». 
2. Сюжет у програмі новин ТРК «Лтава». 
 

ІV. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2004 році  

№ 
п/п 

Автор Назва Обсяг Форма поширення 

1. Кафедра 
менеджменту освіти 

Рекомендації всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
„Проблеми розвитку управлінської 
культури керівників закладів 
освіти” 

4 с. – обговорені і 
затверджені учасниками 
конференції; 

– відправлені у районні 
(міські) відділи освіти та 
методичні кабінети. 

2. -//- Рекомендації обласного науково-
практичного семінару 
„Екологічний простір у контексті 
освітнього менеджменту” на базі 
№ 12 м. Кременчука 

3 с. – обговорені і 
затверджені учасниками 
конференції; 

– відправлені у районні 
(міські) відділи освіти та 
методичні кабінети. 

3. -//- Рекомендації щодо проходження 
курсів підвищення кваліфікації за 
індивідуальним графіком (по 
кафедрі менеджменту освіти) 

6 с. – обговорено на кафедрі 
менеджменту освіти; 

– ознайомлено слухачів 
курсів, що проходять 
курси за індивідуальним 
графіком. 

4. -//- Рекомендації до занять постійно 
діючого семінару на базі районів. 

4 с. Ознайомлено слухачів 
постійно діючих 
семінарів. 

5. Козак І.О. Методичні рекомендації учителям 
біології до нового, 2004-2005 
навчального року.  

1 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55).– 2004. – С.40. 

6. Козак І.О. Здоровий спосіб життя школярів. 
Що нам радять нормативно-
правові документи 

11 с. Постметодика, № 5-6 
(51-52). – 2004. – С. 108-
119. 



 101

7. Козак І.О. Методичні рекомендації до 
оформлення кабінету біології. 

 

3 с. Роздані на серпневій 
нараді методистам 
біології. 

8. Коваленко О.П. Методичні рекомендації вчителям 
української мови та літератури до 
2004-2005 р.   

2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004. - С. 46-
47. 

9. Коваленко О.П. Методичні рекомендації по 
проведенню державної 
підсумкової атестації з української 
мови.  

3 с. Роздані на нараді в 
травні 2004 р. 

10. Цехановська В.О. Методичні рекомендації вчителям 
іноземної мови до нового 2004-
2005 навчального року.   

2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004. - С. 46-
47. 

11. Магдик О.О. Синхронне планування: Всесвітня 
історія. Історія України. Історія 
Полтавщини.   

30 с. Розповсюджує магазин 
„Навчальна книга” 

12. Магдик О.О. Методичні рекомендації для 
учителів історії, права, 
громадянської освіти до 2004-2005 
рр.  

3 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55).–2004.–С.50-52. 

13. Магдик О.О. Методичні рекомендації щодо 
відзначення в області 60-річчя 
Великої Вітчизняної війни.  

2 с. Методичний лист 
ПОІППО для РМК від 
14.09.04 № 285 

14. Сікач А.І. Учителям –логопедам.   2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004.– С.54-55 

15. Дзюба Л.П. Вчителям початкових класів до 
нового навчального року.  

2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004.– С.54-55 

16. Сімон О.П. Дошкільним працівникам до 
нового навчального року.  

2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55).–.2004.–.С.54-55 

17. Сімон О.П. Організація освітньої та виховної 
роботи в дошкільних навчальних 
закладах у групах дітей з 
особливим потребами.  

4 с. Роздані на обласному 
семінарі методистів 
РМК, квітень 

18. Сімон О.П. Проблеми впровадження 
особистісно орієнтованої моделі 
виховання.  

2 с. Роздані на обласному 
семінарі методистів 
РМК. Березень. 

19. Сімон О.П. Щодо забезпечення психолого-
педагогічних умов формування 
особистості дітей з особливими 
потребами.  

5 с. Роздані на обласній 
конференції методистам 
РМК, травень. 

20. Сімон О.П. Доступність та якість дошкільної 
освіти. Сучасні підходи.  

2 с. Роздані на  нараді  
методистів РМК, 
серпень. 

21. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації щодо 
проведення Тижня дитячої та 
юнацької книги 

2 с. Нарада методистів 
відповідальних за 
бібфонди 
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22. Глеверя Р.О. Методичні рекомендації щодо 
подальшого поповнення 
підручникового та книжкового 
фондів 

2 с. Нарада методистів 
відповідальних за біб 
фонди 

23. Гелеверя Р.О. Збірник методично-практичних 
матеріалів з проблеми „Роль 
бібліотек ЗНЗ в системі правової 
освіти та юридичного всеобучу 
учнівської молоді”. 

2 с. Нарада методистів 
відповідальних за біб 
фонди 

24. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації щодо 
проведення Всеукраїнської акції 
„Живи, книго!” 

1 с. Лист ПОІППО № 37 від 
22.02.04 

25. Сиротенко Г.О. Методичні рекомендації 
завідуючим районними (міськими) 
методичними кабінетами до 
нового 2004-2005 н.р.  

2 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004.– С.88-89 

26. Сиротенко Г.О. Інноваційна освіта. Вступ. Список 
рекомендованої літератури. 

4 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004.– С. 29-33.

27. Сиротенко Г.О Методичні рекомендації  
завідуючим методичними 
кабінетами щодо організаційно-
методичне забезпечення 
закінчення 2003/2004 н.р.  

2 с. Лист від 10.06.04   2004 
р. № 378 

28. Дмитренко І.І. Методичні рекомендації вчителям 
інформатики до нового 2004-2005 
н.р. 

3 с. Постметодика, № 2-3 
(54-55). – 2004.– С. 58-61.

29. Гладка Т.І. Метододичні  рекомендації щодо 
роботи з обдарованими дітьми  в 
м.Миргороді. 

3 с. Довідка, червень. 

30. Гладка Т.І. Методичні рекомендації обласного 
семінару директорів навчальних 
закладів для розвитку здібностей 
обдарованої особистості. 

2 с. Лист ПОІППО № 720 від 
30.11.04 

31. Гладка Т.І. Методичні рекомендації обласного 
семінару директорів вечірніх шкіл. 

2 с. Лист №781 від17.12.04 

32. Атаходжаєва Н.В. Про розподіл альтернативної 
навчальної літератури. 

 Нарада методистів відп. 
за біб фонди 12.01 – 
16.01.04 

33. Атаходжаєва Н.В. Методрекомендації по веденню 
документації обліку та розподілу 
навчальної літератури. 

 Нарада методистів відп. 
за біб фонди 18.05.04 

34. Атаходжаєва Н.В. Методичні рекомендації по 
проведенню інвентаризації біб 
фондів у 2004 році. 

 Нарада методистів відп. 
за біб фонди 18.05.04 

35. Атаходжаєва Н.В. Методичні рекомендації по щодо 
подальшого поповнення 
книжкового фонду в рамках 
виконання обласної програми 

 Підготовлені письмово 
на нараду, що 
відбувається після 
надходження Бланку-



 103

матеріального переоснащення 
навчально-виховного процесу. 

замовлень 

36. Золотухіна В.М. Гендерний підхід у викладанні 
навчальних курсів 

3 с. Обласний семінар 
завідуючих  РМК 

37. Золотухіна В.М. Організаційно-методичне 
забезпечення підвищення рівня 
природничо-математичної освіти у 
загальноосвітній школі в контексті 
рішень колегії Міністерства освіти 
і науки України від 21 серпня 2003 
р. 

3 с. Обласний семінар 
завідуючих  РМК 

38. Золотухіна В.М. Висвітлення тендерних проблем в 
післядипломній освіті. 

2 с. Науковао-методична 
рада 

39. Золотухіна В.М. Проблеми та досвід реалізації 
обласної програми системи 
виховання учнівської молоді на 
період до 2012 року.  

7 с. Обласна конференція 

40. Золотухіна В.М. Програмно-методичне 
забезпечення державної атестації 
ЗНЗ. 

4 с. Інструктивно-
методичний лист від 28 
жовтня 2004 року № 245 

 

Уклала Шарлай Т.В. 

 

V. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2004 року  

№п/п Дата Назва 
1 8.01.04 Про відпрацювання вільних від роботи днів різдвяних канікул 
1/а 8.01.04 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині 

січня 2004 року 
2 8.01.04 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” на базі Лубенського лісного технікуму 
2/а  8.01.04 Про призначення комісії по списанню матеріальних цінностей на 2004 рік. 
3 8.01.04 Про направлення комп’ютерної техніки та інших ТЗН в структурні підрозділи 

придбаної в IV кварталі 2003 року 
4 8.01.04 Про видання брошури „Виховання дитини – виховання нації”. (Матеріали 

обласної науково-практичної конференції „Проблеми та реалізація обласної 
програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року”) 

5 12.01.04 Про проведення обласного семінару-тренінгу за проектом „Діалог” 
5/а 12.01.04 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині січня 

2004 року 
6 12.01.04 Про організацію та проведення міжнародного семінару по вивченню стану 

реалізації проекту SPARE  в Полтавській області в 2003 р. 
6/а 14.01.04 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині 

січня 2004 року 
7 16.01.04 Про невиконання вимог наказу черговою гуртожитку Деркач Л.І. 
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8 16.01.04 Про відрахування слухача курсів 
9 19.01.04 Про організацію стажування 
10 20.01.04 Про проведення IV (загальнонаціонального) етапу IV Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 
11 20.01.04 Про зарахування  слухачів курсів підвищення кваліфікації у другій половині 

січня 2004 року 
12 24.01.04 Про випуск  слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині січня 

2004 року 
13 24.01. Про створення комісії по розслідуванні нещасного випадку з докторантом 

інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України 
Бобрицькою Валентиною Іванівною 

13/1 26.01. Про зарахування слухачів курсів у другій половині січня 
14 29.01. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у другій половині січня 
14/1 29.01. Про організацію стажування 
15 29.01 про створення служби з охорони праці, упорядкування нормативно-технічної 

документації з охорони праці 
16 29.01 про призначення відповідальних осіб інституту, гуртожитку за пожежну безпеку 

та енергопостачання 
17 02.02 Про безкоштовне розповсюдження методичного посібника „Запрошуємо до 

діалогу” 
18 02.02. Про виконання обласної Програми переоснащення матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу на 2004-2010 роки 
18/1 02.02. Про зарахування слухачів курсів у другій половині лютого 
19 06.02. про випуск слухачів курсів у другій половині січня 
20 06.02. Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” на базі Полтавського технікуму транспортного 
будівництва 

20/1 07.02. Про зарахування слухачів курсів у І половині лютого 
21 09.02. Про зарахування слухачів курсів у І половині лютого 
21/1 09.02. Про організацію стажування Зубаш С.М. 
22 09.02 Про додаткові заходи по ефективному використаню робочого часу та 

дотримання правил техніки безпеки в інституті 
23 10.02 Про створення комісії по розслідуванню нещасних випадків із працівниками 

інституту. 
23/1 10.02 Про основні напрямки діяльності завідуючих відділами ПОІППО 
24 10.02. Про створення комісії з охорони праці 
25 10.02 Про зміни до наказу №16 від 29.01.04 р. про призначення відповідальних осіб 

інституту, гуртожитку за пожежну безпеку та енергопостачання 
26 10.02 На виконання рішення колегії управління освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 18.12.03р. №7/1 
27 12.02.  Про проведення обласного семінару для директорів шкіл 
28  13.02. Про випуск слухачів курсів у І половині лютого 
28/1 13.02. Про організацію відбірково-тренувальних зборів з базових дисциплін 
29/1 15.02. Про випуск слухачів курсів у І половині лютого 
29  16.02 Про проведення психолого-педагогічного семінару „Методика і технології 

організації навчального процесу 
30 18.02 Про проведення постійно діючого семінару за темою „Формування 

християнської православної культури школярів засобами живопису, іконопису” 
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31 18.02 Про оплату праці в січні 
31/1 18.02  Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині лютого 
32 18.02 Про доповнення до наказу МОН №499 від 25.07.03р.”Про проведення апробації 

навчальної літератури для загальноосвітніх закладів у 2003/2004 навчальному 
році” 

33 18.02 Про створення служби з охорони праці у ПОІППО 
34 18.02 Про відрядження команди Полтавської області для участі в Олімпіаді Східного 

регіону України під гаслом „Обираю професію державного службовця” 
35 18.02. Про видання інформаційно-аналітичного збірника „Учнівські олімпіади – 

важливий показник якості освіти Полтавщини” 
35/1 21.02 Про випуск слухачів курсів у ІІ половині лютого 
36 23.02 Про розповсюдження навчально-методичної літератури 
37 24.02 Про порушення наказу №2/1 від 08.01.2003р. „Про порядок отримання та роздачі 

заробітної плати лекторам інституту” 
38 25.02. Про чергування проректорів 
39 27.02 Про ефективне використання корпоративних телефонних номерів „Київ стар” 
40 27.02 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” на базі Полтавського політехнічного коледжу 
41 02.03 Про проведення обласного семінару-практикуму „Організація педагогічних 

колективів по вихованню художньо-естетичної культури, розвитку естетичних 
потреб і почуттів2 

42 03.03 Про внесення змін до навчально-тематичного плану 
42/1 03.03 Про зарахування слухачів курсів у І половині березня 
43 03.03 Про усунення виявлених ревізією КРУ недоліків у фінансово-господарській 

діяльності 
43/1 03.03 Про зарахування слухача курсів Пилипенко О.А. 
44 04.03 Про чергування по інституту у святкові дня 
44/1 04.03 Про зміни в організації навчального процесу 
45 05.03 Про відпрацювання вихідних днів під час учнівських олімпіад та конкурсу 

„Учитель року - 2004” методистами інституту 
46 05.03 Про перевірку діяльності ПОІППО Міністерством освіти і науки України 
46/1 05.03 Про організацію стажування 
47 05.03 Про зміни у складі журі обласного етапу учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 2003-2004 н.р. 
48 10.03 Про зміни в складі керівників команд Полтавської області для участі в ІV етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2003-2004 н.р. 
48/1 10.03 Про зарахування слухачів курсів 
49 13.03 Про випуск слухачів курсів у І половині березня 
50 13.03 Про випуск слухачів курсів у І половині березня (з 01.03 по 13.03) 
51 15.03 Про особливості роботи курсів підвищення кваліфікації 
51/1 15.03 Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині березня 
52 17.03 Про продовження роботи обласної школи бізнесу для учнівської молоді 
53 18.03 Про недоліки у роботі редакційно-видавничого відділу 
54 18.03 Про закріплення водія відповідального за експлуатацію автомобілів інституту 
55 18.03 Про оплату праці у лютому 
56 19.03 Про зняття з обліку автомобіля 
57 22.03 Про заходи ПОІППО на виконання постанови Кабінету Міністрів „Про 
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затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
від 14.01.04 № 24” 

57/1 22.03 Про організацію стажування 
58 24.03 Про видання „Анотованого каталогу друкованих видань ПОІППО за 1999-2003 

роки” та „Каталогу публікацій ПОІППО за 1993-2003 роки” 
58/1 24.03 Про організацію стажування 
59 26.03 Про випуск слухачів курсів у ІІ половині березня 
59/1 26.03 Про організацію стажування 
60 29.03 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині березня 

2004 року 
60/1 29.03 Про проходження педпрактики учнями ПТУ № 9 на базі ПОІППО 
61 3.04 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині квітня 

2004 року 
62 8.04 Про проведення курсів підвищення кваліфікації логопедів за індивідуальною 

формою навчання у квітні 2004 року 
62/1 8.04 Про зарахування у І половині квітня слухачів курсів 
63 8.04 Про реалізацію часопису „Освіта Полтавщини” (випуск № 1, січень 2004 року) 
64 8.04 Про план виконання заходів облдержадміністрації з виконання державних 

програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
64/1 8.04 Про організацію стажування 
65 8.04 Про проведення Всеукраїнського семінару з економіки 
66 8.04 Про оплату праці 
66/1 12.04 Про зарахування слухачів курсів у І половині квітня 
67 15.04 Про видання анотованого каталогу „Адреси кращого передового досвіду 

Полтавщини в 2004 році” 
68 16.04 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 12 та 19 квітня 

2004 року 
69 16.04 Про організацію та проведення олімпіади з математики та інформатики 

Національного технічного університету „Харківський політехнічний інституту” 
70 17.04 Про випуск слухачів у ІІ половині квітня 
70/а 19.04 Про зарахування слухачів у ІІ половині квітня 
70/1 23.04 Про випуск слухачів у ІІ половині квітня 
71 23.04 Про посилення відповідальності за збереження печаток і штампу інституту 
72 28.04 Про чергування по інституту у святкові дні 
72/1 28.04 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині квітня 

2004 року 
73 30.04 Про випуск слухачів курсів у ІІ половині квітня 
73/1 30.04 Про організацію стажування 
74 5.05 Про посилення уваги під час оформлення подань для представлення учнів та 

вчителів до нагород 
74/1 5.05 Про доповнення до наказів „Про створення прес-центру інституту” 
75 5.05 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 3,4 та 10 травня 
76 5.05 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині 

травня 2004 року 
76/1 7.05 Про виконання вимог припису № 104 Державного департаменту нагляду за 

додержанням законодавства про працю (держнагляд праці) територіальної 
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державної інспекції праці у Полтавській області 
77 14.05 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині травня 

2004 року 
77/1 14.05 Про зарахування слухачів курсів у першій половині травня 
78 18.05 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації першій половині травня 

2004 року 
79 18.05 Про семінар „Зміст шкільної освіти у контексті європейської та євроатлантичної 

інтеграції” 
79/1 18.05 Про зарахування слухачів у другій половині травня 
80 18.05 Про порядок оплати проїзду учасників семінару „Зміст шкільної освіти у 

контексті європейської та євроатлантичної інтеграції” 
80/1 21.05 Про проведення постійно діючого семінару за темою „Християнські цінності в 

сучасних реаліях шкільного виховання” 
81 21.05 Про недоліки у протипожежній безпеці інституту та заходи по їх усуненню 
82 21.05 Про оплату праці 
83 21.05 Про випуск слухачів курсів у другій половині травня 
84 28.05 Про завершення роботи постійно-діючого семінару на базі Зіньківського РМК 
85 28.05 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині червня 

2004 року 
86 2.06 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми 

розвитку управлінської культури керівників закладів освіти” 
87 02.06 Про організацію роботи обласної комісії по перевірці письмових робіт з 

української мови та літератури на державну підсумкову атестацію претендентів 
на нагородження медалями 

88 03.06 Про випуск слухачів у І половині червня 
89 03.06 Про затвердження заходів по виконанню обласної програми „Вчитель” 
90 03.06 Про перенесення термінів проведення курсів на базі КМЦ 
91 07.06 Про оплату праці лекторам у травні 2004р. 
92 07.06 Про економію коштів на відрядження та результативність поїздок працівників 

інституту в райони і міста області 
93 14.06 Про безкоштовне розповсюдження літератури 
94 14.06 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині червня 

2004р. 
95 14.06 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині 

червня 2004р. 
96 16.06 Про внесення змін до плану-графіка проведення курсів 
97 16.06 Про затвердження плану заходів на виконання постанови Верховної ради 

України „Соціально-економічні проблеми ВІЛ-інфекції /СНІДу” 
98 16.06 Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога” на базі Гадяцького ЗНЗ №2 
99 18.06. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині червня 
100  21.06. Про внесення змін на курсах у липні 2004р. 
101 24.06. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. Червня 
102 24.06. Про чергування по інституту у святкові дні 
103  12.08. Про представлені роботи 
104 12.08. Про зарахування слухачів курсів 
105 13.08 Про випуск слухачів курсів 
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106 16.08. Про випуск слухачів курсів 
107 16.08 Про оплату праці 
108 17.08. Про оплату праці 
109 17.08 Про перенесення початку роботи курсів підвищення кваліфікації 
110 19.08. Про чергування по інституту у святкові дні 
111 20.08.  Про відзначення авторів кращих робіт обласного ярмарку педагогічних 

технологій 
112 20.08. Про вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ області у 

2004-2005н.р. 
113 20.08. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. червня  
114 20.08. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. червня 
115. 20.08. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. серпня 
116 30.08. Про проведення круглого столу „Громадянська освіта в загальноосвітніх 

навчальних закладах Полтавської області” 
117 30.08. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. серпня 
118 08.09. Про зарахування слухачів курсів у І пол. вересня 
118/1 08.09. Про організацію навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
119 15.09. Про організацію та проведення VIII Всеукраїнських читань 

„М.В.Остроградський і методики викладання в сучасній школі” 
120 15.09. Про апробацію „Інструкції про організацію і проведення контролю в умовах 

семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів 
загальноосвітніх навчальних закладів” 

121 17.09. Про випуск слухачів курсів у І пол. вересня 
121/1 20.09. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. вересня 
122 20.09 Про проведення атестації працівників психологічної служби системи освіти 

Полтавської області 
123 20.09. Про звільнення кімнати в гуртожитку 
123/1 20.09. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. вересня 
124 21.09. Про оплату праці та відряджень 
125 21.09. Про першочергові завдання по виконанню рішення вченої ради №5 від 30 серпня 

2004р. 
126  21.09. Про проведення критичного „круглого столу до 65-річчя ПОІППО та 11-річчя 

видання журналу „Пост методика” 
127 24.09 Про нагородження педагогічних працівників 
128 24.09. Про посилення уваги охорони інституту 
129 24.09 Про завершення роботи СДГ новопризначених директорів ЗНЗ „Само 

менеджмент керівника ЗНЗ”  та „Стиль управління менеджера освіти” 
130 27.09. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 01.10.04. 
130/1 27.09. Про оплату праці у вересні 
131 30.09. Про надання методичної допомоги Шишацькому районному методичному 

кабінету 
132 05.10. Про вивчення стану навчань та рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ області з 

базових дисциплін 
133 05.10 Про створення в інституту ті ПОІППО добровільної пожежної дружини  
   
134 06.10. Про зарахування слухачів курсів у І половині жовтня 2004р 
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135 12.10. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 15.10.04. 
136/1 15.10. Про випуск слухачів курсів у І пол. жовтня 
136 18.10. Про проведення підсумків роботи ПОІППО за 2004 р. та планування на 2005р. 
137 19.10. Про участь Полтавської команди у ІІ Всеукраїнському турнірі юних 

правознавців. 
138 19.10. Про підготовку завдань для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у 2004-2005 навч.році. 
139 20.10. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині жовтня 2004р. 
140 21.10. Про нагородження переможців обласного конкурсу „Вчителько моя”. 
141 22.10. Про організацію роботи курсів підвищення кваліфікації у 2005р. 
142 27.10. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29.10.04. 
143 28.10. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. жовтня. 
143/1 28.10. Про виконання листа УОН №08-06/1717 від 28.10.04. (бухгалтерія) 
144 01.11. Про зарахування слухачів курсів у І пол.листопада. 
144/1 01.11. Про оплату праці 
145 02.11. Про безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків працівників 

редакційно-видавничого відділу 
146 02.11. Про організацію стажування 
146/1 03.11. Про відрахування слухачів курсів вчителів англійської мови 
147 03.11. Про створення спеціальної дослідної групи „Психодіагностичний супровід 

профільного навчання” 
147/1 12.11. Про випуск слухачів у І пол. листопада 
148 15.11. Про проведення обласного етапу конкурсу „Молода економіка” 
149 16.11. Про забезпечення необхідної кількості завдань для проведення районного етапу 

учнівських олімпіад 
150 17.11. Про реалізацію посібника „Завуч сільської шкли” та програми Всеукраїнської 

науково-практичної конференції „Проблеми розвитку управлінської культури 
керівників закладів освіти” 

151 18.11. Про проведення на базі інституту міжнародної конференції „Реріхівський рух і 
спадок. Проблеми і шляхи удосконалення суспільних відносин в ХХІ ст..” 

152 18.11. Про проведення обласного конкурсу „Класний керівник – 2004” 
153 18.11. Про виконання наказу УОН №547 від 17.11.04. стосовно поліпшення умов 

проживання в гуртожитку інституту слухачів курсів підвищення кваліфікації, а 
також постійно проживаючих працівників інституту. 

154 18.11. Про зарахування слухачів курсів у ІІ пол. листопада 
155 19.11. Про розповсюдження анотованого каталогу „Адреси кращого передового 

педагогічного досвіду Полтавщини 2004” 
156 23.11. Про внесення змін у складі вченої ради інституту 
157 23.11. Про організацію роботи постійно діючих семінарів на базі Диканського, 

Зінківського, Новосанжарського, Решетилівського та Чутівського районів 
158 23.11. Про забезпечення відділів освіти області посібником „Програмно-методичне 

забезпечення державної атестації загальноосвітнього навчального закладу” 
159 26.11. Про випуск слухачів курсів у ІІ пол. листопада 
160 26.11. Про оплату праці в листопаді 
161 01.12. Про використання мережі „Інтернет” у інституті 
162 01.12. Про створення обласного центру практичної психології і соціальної роботи 
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163 02.12. Про посилення уваги мешканців гуртожитку до збереження приміщень 
163/1 02.12. Про зарахування слухачів курсів у І пол. грудня 
164 06.12. Про організацію стажування 
165. 07.12. Про зміни у функціональних обов’язках (відділ кадрів) 
166 10.12. Про видання навчального посібника „Наукова робота і управління знаннями” 
167 10.12. Про проведення обласного етапу V Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 
168 10.12. Про випуск слухачів курсів у І пол. грудня 
169 14.12.  Про організаційно-методичну діяльність із проведення апробації навчальної 

літератури у 2004/2005 навч.році 
170 14.12. Про проведення обласної конференції „Світочі літературного духу України і 

сучасний навчально-виховний процес” 
 

Уклала Марченко О.К. 

VI. Участь працівників ПОІППО у роботі конференцій і семінарів 
 
КМО 
◊ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми розвитку управлінської культури 

керівників закладів освіти” ПОІППО, вересень, 2004р. 
◊ Всеукраїнська наукова конференція “ Сучасні системи і технології управління у сфері 

освіти” 27-28 травня 2004 року м. Суми (Охріменко І.В., Королюк С.В.) 
◊ Всеукраїнська науково-практична конференція “Основні напрямки та специфіка модернізації 

сільської школи” 28-29 квітня 2004 року м. Дніпропетровськ (Охріменко І.В.) 

◊ Всеукраїнська науково-практична конференція “Адаптивне управління середньою освітою 
на муніципальному рівні” 20-21 травня 2004 року м. Запоріжжя.(Цебрій І.В.) 

◊ Всеукраїнська науково-практична конференція “Феномен гендеру: соціокультурні виміри” 
28-29 жовтня 2004 року, м Алчевськ (Королюк С.В.) 

◊ Міжнародний науково-практичний семінар-тренінг „професійний стрес, синдром 
„вигорання” та професійна кар’єра в закладах середньої освіти: гендерні аспекти”, 17-18 
червня 2004 року, м. Кам’янець-Подільський (Дзюба Т.М.) 

 
КЗМО 
◊ „Післядипломна педагогічна освіта: стан, проблеми та перспективи розвитку”. (Київ). 
◊ „Система Вальфдорської педагогіки та перспективи її впровадження в освітній простір 

України”. (Дніпропетровськ). 
◊ „Інтеграція змісту освіти в школі та ВНЗ: досягнення і перспективи”. (Полтава). 

◊ „В.О.Сухомлинський і гуманістична педагогіка”. (Сімферополь). 
◊ „Магістратура: історія становлення перспективи розвитку”. (Полтава). 

◊ „Підготовка майбутнього вчителі природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього 
середовища”. (Полтава). 
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◊ „Ідеї гуманізації в педагогічній спадщині В.Короленка, А. Макаренка, В.Сухомлинського”. 
(Полтава). 

◊ „Впровадження гуманістичної педагогіки в діяльність керівника навчального закладу”. 
(Житомир). 

◊ „Роль регіональних програм модернізації України”. (Дніпропетровськ). 

◊ „Розвиток життєвої компетентності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі”. 
(Запоріжжя). 

◊ „Вдосконалення громадянських відносин у ХХІ сторіччі”. (Полтава). 
◊ „Проблеми розвитку управлінської культури керівників освітніх закладів”. (Полтава). 

◊ „Технологія в 12-річній школі та профільне навчання”. (Полтава). 

◊ Викладачі кафедри брали також участь у семінарах по проблемах: „Профілізація шкіл 
України”, що проводився МОН, ЦІППО у Києві; “Школа, що керує знаннями” по 
Українсько-Польському освітньому проекту “Підвищення якості роботи шкіл в Україні” у 
Полтаві, а також у Всеукраїнському форумі освітян „Якість освіти: концептуальний вибір 
України” у Києві. 
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