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ВСТУП (Золотухіна В.М.) 

 
Особливі результати  роботи ПОІППО у 2005 р. 

Особливими результатами  роботи ПОІППО у 2005 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. 

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. 

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

Розпочато проведення апробації електронних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів  

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

Цього року освітяни області взяли участь у Другій виставці-презентації Міністерства освіти і 
науки України "Інноваційні технології навчання", де представили 14 тематичних стендів за 
загальною назвою „Освіта Полтавщини”, які висвітлювали роботу Полтавського обласного 
інституту післядипломної освіти, Автозаводського та Комсомольського міських відділів освіти, 
Зіньківського, Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та Хорольського районних 
відділів освіти. На виставці працювало 2 конференц-зали, в роботі яких взяла участь педагогічна 
громадськість Полтавщини. 
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Делегація освітян Полтавської області за активну інноваційну діяльність щодо модернізації 
національної системи освіти була нагороджена 8 дипломами учасника та 1 почесним дипломом 
виставки-презентації. 
 

У відповідності до Державної  програми  розвитку  вищої  освіти  на 2005-2007 роки, 
затвердженої Постановою КМУ від 8 вересня 2004 р. №__  була затверджена програма 
розвитку ПОІППО на 2005-2007 роки. 

 

2005 рік в історії ПОІППО 

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

Установа має типове 4-поверхове приміщення, актову залу на 100 місць, 7 навчальних аудиторій 
на 230 місць, 2 комп’ютерні класи, комп’ютерну лабораторію, ресурсний центр з громадянської 
освіти з доступом до Інтернету, гуртожиток на 200 місць, санаторій-профілакторій на 75 місць, 
транспортні засоби. У 2005 році придбано 32 комп’ютерні пристрої, інтерактивна дошка, 
автомобіль, здійснено ремонтні роботи на суму 300 тис. грн. 

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. 

 

Структура 

Структура ПОІППО включає 4 кафедри, 8 відділів, центр педагогічних інновацій та інформації, 
обласний центр практичної психології та соціальної роботи, тренінгів центр природного 
розвитку дитини, консультативно-методичний центр (м.Кременчук). 

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

Редакційно-видавничий відділ здійснює підготовку до друку навчально-методичної літератури, 
посібників, журналу „Постметодика”. 
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Бібліотека та читальний зал щороку обслуговують понад 11 тис. читачів, забезпечуючи освітян 
педагогічною, гуманітарною, економічною та довідковою літературою, підручниками, 
виданнями ПОІППО. Книжковий фонд у 2005 р. з  24.774 примірників зріс до 25204 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 тренінговий 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 47 тис. педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації здійснюється за 42 напрямами на трьохтижневих 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. 

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 2005 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. 
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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 2005 році продовжує 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 Румунії, Німеччині, 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 
2005 р. проведено день відкритих дверей,  видано 6 номерів науково-методичного журналу 
“Постметодика” №№59-64 та 10 нових випусків журналу „Імідж сучасного педагога”, черговий 
щорічний анотований каталог “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 2005 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. 
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Наукова робота 

Колектив ПОІППО у 2005 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 2005- й рік. 
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РОЗДІЛ 1. ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА (Кравченко Т.О.) 

1.1. Курси підвищення кваліфікації 
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 2005 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4717 (107 % від 
плану) педпрацівників області. Зокрема, на базі Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти   –  4091 педагоги у 126 групах, в тому числі: 180 директорів 
шкіл та заступників з навчально-виховної роботи, 15 учителів спеціальних загальноосвітніх 
шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
(психічного) розвитку з «Проблеми організації індивідуального навчання учнів з особливими 
освітніми потребами» та 9 класних керівників з проблеми «Теорія, практика й проблеми 
громадського виховання учнівської молоді» (окрема робота протягом 2 років в спеціальних 
дослідницьких групах); 42 методисти рай(міськ) методкабінетів та викладачів вищих 
навчальних закладів (стажування); за сприяння та фінансування  Федерації футболу України 31  
учитель фізичної культури області підвищив кваліфікацію з методики викладання футболу в 
школі; на базі Консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 626 педагогів 
у 20 групах; на базі 1 районного методичного кабінету згідно з укладеною угодою, за рахунок 
місцевих коштів підвищили кваліфікацію 26 педпрацівників у 1 групі за 72-годинним 
навчальним планом; на базі вузів І-ІІ рівня акредитації за рахунок інших Міністерств згідно з  
угодою були організовані курси з проблеми “Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу 
викладачів” для 41 викладача. 

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 31 викладач та 42 методисти обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 54 науковці вищих навчальних закладів м.Полтави, 114 
працівники управлінь і організацій області та 151 вчителів-практиків та вихователів дошкільних 
навчальних закладів м. Полтави.  
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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 97% слухачів задоволені формами занять та структурою 
курсів, 98% - змістом, 91 % - режимом роботи, 87 % - слухачів вважають, що на активне 
впровадження придбаних знань, передових сучасних технологій впливає недостатня матеріальна 
база. 

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

На 2006  рік подано 4477 (що на 106% 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 Полтавському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на 2006 рік передбачено: 150 груп ( 
4477 слухачів), в тому числі,  за 108-годинним навчальним планом – 45 груп ( 1320 слухачів), за 
72-годинним навчальним планом – 98 груп (2932 слухачі), за дистанційною формою навчання 8 
груп (225 слухачів), зокрема : на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти: 130 груп (3900 слухачі), в тому числі, за 108-годинним навчальним планом 
– 44 групи (1304 слухачі), за 72-годинним навчальним планом –  80 груп (2385 слухачі); на базі 
консультативно-методичного центру 18 груп (547 слухачів) за 72-годинним навчальним  
планом; на базі районного методичного кабінету 1 група за дистанційною формою навчання ( 16 
слухачів на базі Миргородського РМК керівники гуртків); курси з проблеми ”Розвиток та 
саморозвиток творчого потенціалу викладачів” (Решетилівський РМК).  
 
1.2. Результати діяльності спеціальних дослідницьких груп 

У відповідності до плану роботи інституту на 2005 р. та Положення про роботу 
спеціальних дослідницьких груп Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського у 2005 році працювало 26 груп. Із них  - 14 
продовжили свою роботу, 11 – новостворені, 1 – працювала другий рік.  
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Не розпочали роботу у 2005 році згідно плану 2 групи: «Профільне навчання на основі 
індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмету», «Формування гармонійної 
особистості учнів системи розвивального навчання». 

У роботі спеціальних дослідницьких груп взяли участь 162 педагогічних працівники 
навчальних закладів області, із них 2 мають звання кандидата педагогічних наук, 1 – доктор 
педагогічних наук. 

Найактивнішими учасниками роботи СДГ є вчителі м.Полтави, м. Кременчука 
(Автозаводський та Крюківський райони), м Комсомольська, м. Лубен, Машівського, 
Решетилівського, Гадяцького, Карлівського, Кобеляцького, Новосанжарського, Полтавського 
районів. Та, на жаль, є райони, з яких відсутні учасники СДГ. Це Семенівський, 
Козельщинський, Лубенський та Чорнухинський райони. 

Серед наукових керівників СДГ є як працівники кафедр інституту, так і науковці з 
ПДПУ, АПН України (Сімон О.П.). Найактивніше працюють кафедри у такому порядку: 
кафедра педагогічної майстерності, кафедра філософії, кафедри менеджменту та МЗО. 

У 2005 році зараховано роботу в СДГ як курсове підвищення кваліфікації 15 
педагогічним працівникам. Цікава робота проводиться у групах, які працюють над проблемами: 

– Теорія, практика й проблеми громадського виховання учнівської молоді. (Керівник – 
Настенко Н,В., методист ПОІППО)– Оріхівської ЗОШ Лубенського, Великопавлівської 
спецшколи по підготовці майбутніх фермерів Зіньківського, Великобудищанської ЗОШ 
Гадяцького р-нів; 

– Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 
– (Керівники: Павлова Н.К., Куляєва О.О. – методисти ПОІППО) – Лохвицький та 

Великобагачанський відділи освіти, Полтавське міське управління освіти. 
– Громадянська освіта учнівської молоді. 
– Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія». 
– Формування комунікативної та соціокультурної компетентності учнів на уроках 

російської мови. 
 
За 2005 рік учасниками  СДГ видано методичні посібники: 

 Баландіна Н.Ф., Грищенко І.А., Якубенко О.В. Російська мова. Комунікативний курс: 
Навчальний посібник для 8-9 класів загальноосвітніх шкіл (з українською мовою 
навчання). –Полтава: ПОІППО. -2005. -180 с. 

 Павлова Н.К., Куляєва О.О. Програмно-методичне забезпечення державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу. // Директор школи (Спецвипуск). –К.: 
Шкільний світ. №29-30. -2005. –64 с. 

 Громадянсько-патріотичне виховання: здобутки, проблеми, досвід освітян Полтавщини. 
Збірник. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – 85 с. 

 Н.Тягай у співавторстві видала посібник «Місцеве самоврядування». 
 
Підготовлено до друку:  

 Посібник «Програмно-методичне забезпечення державної атестації навчально-виховного 
комплексу»; 

 Посібник «Програмно-методичне забезпечення державної атестації освітньої діяльності 
вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації з напряму: загальноосвітня 
підготовка»; 

 Дві збірки  на допомогу вчителеві іноземної мови та учневі; 
 Збірка «Діагностування навченості учнів з української мови»; 
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 методичний посібник для вчителів “Уроки загальної біології у класах гуманітарного 
профілю”, 10 – 11 класи. 

 
Розроблені: 

 Спецкурс ( 24 години) «Методика громадянської освіти»; 
 методичні рекомендації для практичних психологів; батьків «Я хочу, я можу, я буду 
добре вчитися»;  

 вчителів, що викладають курс “Громадянська освіта”, 9 клас. 
 Сформовано банк даних навчальних матеріалів з англійської мови (15 посібників), 
одержаних з мережі Інтернет. 
 У 2006 році продовжуватимуть роботу – 17 СДГ. 
 

1.3. Обласний методичний тренінговий центр природного розвитку дитини. 
 

Діяльність тренінгового Центру протягом 2005 року будувалась згідно вимогам 
законодавчих документів і була направлена на створення умов поступового залучення 
педагогів області до системи особистісно орієнтованої педагогіки та їх включення в 
інноваційну діяльність на основі природовідповідних методик. 

Протягом року за графіком проводився постійно діючий семінар із слухачами курсів 
підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів всіх категорій за графіком. Прийнято 
12 груп, загальна кількість слухачів 318. 

26.04.05 був проведений обласний науково - практичний семінар присвячений 10 - річчя 
впровадження методу М. Монтессорі на Полтавщині.  Під час якого був узагальнений досвід 
роботи спеціалізованого НВК № 10 м. Полтави, розкриті успіхи дітей і педагогів колективу на 
основі застосування педтехнології особистісно орієнтованого спрямування. 

13.05.05 Центром був проведений круглий стіл в рамках програми       „Відродження 
гуманістичної педагогічної системи Марії Монтессорі в Україні” з участю віце-президента 
Асоціації Монтессорі - вчителів України, керівника українсько-американського проекту 
впровадження Монтессорі - методу із Принстона та керівників управління освітою обласного та 
міського рівнів. 

7.12.05 відбувся на базі НВК №10 м. Полтави науково-практичний семінар на тему 
„Створення умов поступового реформування навчально-виховної системи в дошкільних 
закладах області з метою переходу до особистісно орієнтованої моделі виховання і навчання” 

17.05.05 Т.Л.Коршунова брала участь у науково-практичному семінарі з проблеми 
розвитку пізнавальних здібностей у дітей у Кременчуці з питань створення умов розвитку 
пізнавальної активності дітей на основі впровадження особистісно орієнтованої педагогічної 
системи.  

13.12.05 психолог Башкатова Н.О. приймала участь в науково-практичном семінарі 
„Розвиток творчої особистості в системі дошкільної освіти” (м. Глобино). 

Протягом року психолог Башкатова Н.О. приймала участь в роботі обласної спеціальної 
дослідної групи Центру практичної психології з питань методичного забезпечення 
психологічного супроводу дітей 6-річного віку при переході до школи.  

13.01.05 і 6.06.05 психолог Башкатова Н.О. читала лекції для психологів області з проблем 
психологічного супроводу інновацій та урахування психофізичних особливостей дітей в роботі 
дошкільного закладу. 

Продовжується робота з проблем впровадження особистісно орієнтованої педагогічної 
системи з Терешківським ДНЗ Полтавського району, з Гадяцьким дитячим будинком та 
інтернатом №1 м. Полтави. 

Педагогам області запропоновані друковані методичні рекомендації з проблем: 
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– Методика роботи з дітьми дошкільного віку над літературними творами.        
– Розвиток рефлексивного мислення у дітей. 
– Методичні основи організації заняття з колективом дітей. 
– Використання педагогічного методу М. Монтессорі у впровадженні особистісно 

орієнтованої навчальне - виховної системи.  
– Методичні рекомендації до науково-практичних семінарів. (2). 
– Психолого-педагогічні умови розвитку особистості дитини. 
– Особистісний розвиток педагога - підґрунтя створення емоційно позитивного 

мікроклімату в педагогічному колективі. (Рекомендації психолога). 
Були надруковані:  

– В журналі „ Дошкільне виховання " №6 надрукована стаття Т.Л. Коршунової про 
природовідповідні методичні напрямки навчально-виховної системи „Мене довірено 
вам!..”; 

– В газеті „Освіта України” за травень місяць надрукована стаття „Педагоги за 
природний розвиток дитини” (Т.Л. Коршунова, Н.Ю.Джупій) 

Підготовленні до друку статті в журнал „Імідж педагога” з проблем фізичного розвитку та 
харчування дітей в дошкільному закладі (Л.В.Кісіль). 

Був знятий відеофільм про впровадження методу М.Монтессорі в дошкільному закладі 
№10 м. Полтави „Шлях у майбутнє. М. Монтессорі.”  

З метою подальшого впровадження особистісно орієнтованої методики та розвитку 
інноваційного методу в базовому закладі проводилась методична робота: 

– Постійно діючий семінар з методики Монтессорі; 
– Проблемний семінар „Методологічні основи розвитку у дитини цілісного 

сприймання світу" ; 
– Консультації з актуальних питань, участь в педагогічних радах закладу, проводились 

психологічні та методичні тренінги. 
Протягом року здійснювався психологічний супровід впровадження особистісно 

орієнтованої системи, порівняльні дослідження інтелектуального і особистісного розвитку дітей 
5 -б річного віку. Робота продовжується. 

Проводилось тестування педагогів закладу з метою визначення професійної позиції 
педагога. 

Методист Токаренко Н.М. брала участь в роботі республіканського семінару ЗОІППО з 
проблеми „Активні форми роботи з педагогами в системі післядипломної педагогічної освіти” 
(12-18 червня 2005р). 

Психолог Башкатова Л.А. відвідала курси підвищення кваліфікації робітників дошкільної 
освіти ЦІППО. 
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РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Протягом 2005 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 2005 року проведено 23 груп проблемних курсів, з яких  12 - 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 2005 році продовжено 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.  

Розроблено спецкурс «Тренінгові форми проведення занять при вивченні біології та 
основ здоров’я у 12-річній школі» (Козак І.О.) 

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

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

Науковий  потенціал інституту у 2005 р. стабілізувався і набув подальшого розвитку. 
Зросла кількість публікацій здійснених за результатами наукової роботи кафедри менеджменту 
освіти (створена у 2000 р.), методики і змісту освіти (2003), кафедри педагогічної майстерності 
та кафедри філософії і економіки освіти, 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 2005 й рік 

№ 
п/п Критерій 

К 
П 
М 

К 
М 
О 

К 
ФІ 
ЕО 

К 
М 
ЗО 

Ц 
Пр
Пс 

Ц 
Пед 
Ін 

В 
Д 
ПО 

В 
П 
МД 

В
Г 
Д 

В 
М 
В 

Всього 
2005 

+ 
\ 
- 

Всього 
2004 

1 

Кількість 
виконаних 
наукових та 
науково-
технічних 
проектів ВНЗ та 
НУ 

1 0 2 0 * 0 0 * * 0 3 

- 8 

2 

Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

1 0 0 0 * 0 0 * * 0 1 

- 2 

3 

Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

4 4 2 4 * 0 0 * * 3 17 

+7 10 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 62 19,7 14 69,3 0 0 0 0 0 9 174 - 62.35 

4 

Кількість статей 
у наукових 
фахових 
журналах 

14 12 4 31 0 2 9 0 0 6 78 

- 97 

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

4 6,0 6.4 51,7 * 0,26 1,5 * * 0,88 70.74 
- 124.9 

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

36,51 36,81 44,91 132,8 * 21,221 2 * * 12 266.14 
+ 177.38 

4в 
Кількість 
методичних 
рекомендацій 

0 5 13 5 * 3 13 * * 16 55 
- 86 

5 

Кількість 
наукових 
семінарів і 
конференцій, із 
них 

4 11 2 21 * 2 2 * * 9 61 

+ 47 

                                                 
1 З них 20,09 належать Г.О.Сиротенку, які також показані в показниках КФіЕО 
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Міжнародних 1 2 0 4 * 0 0 * * 0 7 + 9 
Участь у 
виставках, із них 5 0 2 1 * 1 2 * * 2 13 _ 12 

6 
Міжнародних 1 0 0 0 * 0 0 * * 0 1 0 1 

7 
Кількість 
захищених 
дисертацій: 

1 0 0 0 * 0 0 * * 0 1 
+ 0 

 кандидатських 1 0 0 0 * 0 0 * * 0 1 + 0 
 Докторських 0 0 0 0 * 0 0 * * 0 0 0 0 

 
Наукова робота інституту в 2005 р. характерна екстенсивним нарощенням її обсягів. 

Опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників порівняно з 2004 роком на 7 
більше (всього 17 видань), обсяг яких майже втричі вищий за минулий рік (174 ум.друк.арк. 
порівняно з 62.35 за 2004 й рік). Майже на 25% зменшилась кількість статей у наукових фахових 
журналах, проте їх обсяг у цілому зріс на 74%, що свідчить про більшу їх відповідність вимогам 
ВАК. Загальний обсяг усіх публікацій працівників ПОІППО в ум.друк.арк. зріс на 67% і 
становить 266 ум.друк.арк. 

Станом на 1.01.2006 року в інституті працює на кафедрах  26  викладачів (із них за 
сумісництвом – 17). 

 
Таблиця №2. Кількісні характеристики науковців ПОІППО за 2005 й рік 
 Штатних сумісників 
докторів наук – 3 
кандидатів наук 7 13 
аспірантів (у т.ч. здобувачів) 9 1 
докторантів (у т.ч. тих, що 

готують д/д) 
2 1 

 
Усю наукову роботу інститут зосереджує на проблемі досягнення якості освіти в 

середніх навчально-виховних закладах та визначенні найоптимальніших педагогічних 
технологій для умов Полтавщини. У 2005 р. загальноінститутська  науково-дослідна тема 
формулювалася 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 обсягом 266 ум.друк.арк. 
(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 

4. Кафедра методики змісту освіти Проблеми профілізації  школи та формування 
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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. Навчальний відділ Шляхи вирішення проблем безперервної 
післядипломної освіти педагогічних працівників.

10. Відділ ліцензування та атестації 
навчальних закладів 

Нормативно-методичне забезпечення державної 
атестації загальноосвітнього навчального 
закладу 

11. Відділ кадрової роботи і педагогічного 
досвіду 

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

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

13. Центр педагогічних інновацій і 
інформації 

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

14. Обласний методичний тренінговий 
центр природного розвитку дитини 

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

15. Обласний центр практичної психології і 
соціальної допомоги 

Науково-методичне забезпечення діяльності 
психологічної служби системи освіти області 

16. Центр інтеграції змісту шкільної освіти  Розробка педагогічної технології інтеграції 
змісту природничонаукової шкільної освіти та 
визначення її впливу на ефективність навчально-
виховного процесу. 

 
Організація НДР і НМР у ПОІППО за звітний рік зазнала певних удосконалень. За 

наслідками цієї діяльності проректором з наукової роботи доц.. Клепком С.Ф. підготовлено і 
видано для системи післядипломної освіти посібник “Наукова робота і управління знаннями” 
(14 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 
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вміщено нормативні документи із питань організації наукової роботи, зокрема накази ПОІППО, 
бібліографія, глосарій, розширений детальний зміст. Посібник апробований на семінарах у 
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.) 

У 2005 р. наукова робота кафедри поглиблювала здійснений процес трансформації 
кафедри гуманітарних дисциплін в кафедру філософії і економіки освіти (2003).  

Продовжуючи дослідження теми „Інтегративна освіта і поліморфізм знання” (Клепко 
С.Ф., кандидат філософських наук, доцент), викладачами кафедри поглиблено розробку таких 
проблем наукової роботи: 

1. Концепція реконструкції філософії освіти в Україні -   
Шейко Сергій Володимирович, кандидат філософських наук, доцент 
2. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації –  
Гетало Володимир Петрович,  кандидат економічних наук; в.о. доцента 
3. Методика інтегрованого викладання економіки в школі –  
Лелюк Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент; 
4. Гендерні проблеми і якість освіти в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання –  
Золотухіна Вікторія Миколаївна; 
5. Дослідження теорії і практики оцінювання педагогічних інновацій в сучасній школі- 
Сиротенко Григорій Олексійович. 
 
Наукова робота кафедри зосереджується над дослідженням 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  вивчалися питання реалізації компетентнісного підходу в освіті, зокрема здійснено 
ряд публікацій (статті в ПМ, № 1-2, 2005 р.) та взято участь у різних аналітичних і 
дослідницьких проектах - . „Американська філософія освіти очима українських дослідників», 
дослідження „Навчальне книговидання в контексті стратегічних завдань розвитку освіти” 
та Міжнародному колоквіумі «Теперішні та майбутні виклики до розвитку курикулуму: кейс-
стаді та мережева співпраця для змін» (17-20 листопада 2005 р. м. Сінай, Румунія). 

22 грудня 2005 р. на базі ПОІППО відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція „Американська філософія освіти очима українських дослідників». Її 
організаторами виступили Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, 
Наукова секція “Фундаментальні проблеми безперервної освіти” Північно-Східного наукового 
центру НАН і МОН України та КФІЕО ПОІППО. Фінансова підтримка конференції: Програма 
"Гранти для учасників програм обмінів" Відділу преси, освіти та культури Посольства США в 
Україні. 

У конференції взяли участь українські учасники програм обмінів та стажування, що 
фінансуються урядом США, та широке коло дослідників американської філософії освіти. Серед 
учасників – представники 13 регіонів України, 8 – докторів наук, 29 – кандидати наук, практичні 
працівники освіти, представники бізнесових кіл. 

Мета конференції - Об'єднання зусиль українських учасників програм обмінів та 
стажування, що фінансуються урядом США, інших дослідників України в узагальненні 
теоретичного і практичного досвіду сучасної американської філософії освіти та донесенні його 
до учасників демократичних перетворень в освіті України у формі практичних рекомендацій з 
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вирішення проблем освіти – вирішувалася на секційних засіданнях у трьох напрямках: 
„Філософія і освіта: потреба трансформаційних інновацій”, „Прагматичний, мультикультурний 
та гендерний виміри сучасної освіти” і „Місія критичного мислення і громадянської освіти у 
сучасній українській освіті”. За матеріалами конференції видано науковий збірник, в який 
увійшли відібрані внаслідок конкурсу 30 статей, що найповніше фокусуються на завданнях 
конференції, та українська бібліографія про американську філософію освіти.  Книга орієнтована 
на широке коло читачів – педагогів, науковців, філософів, усіх, хто цікавиться проблемами 
формування демократичних цінностей та виробленням ефективної освітньої політики в Україні. 
Збірка матеріалів конференції видана накладом у 200 примірників і безкоштовно поширена 
серед освітян та освітніх НДО, бібліотек України, у т.ч бібліотеки ПОІППО, електронний 
варіант книги можна замовити за адресою klepko@pei.poltava.ua. Безсумнівно, матеріали 
конференції збагачують фонд літератури на допомогу учителям, що навчаються в ПОІППО. 

Проблеми економіки освіти досліджувалися у процесі розробки бізнес-плану розвитку 
системи освіти області на 2006-2012 рр.(Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., Золоту хіна В.М.)  

Клепко С. Ф. брав активну участь у дослідженнях і заходах українсько-канадського 
Проекту „Розбудова демократії” (інструктор на семінарі “Викладання курсу “Основи 
демократії” у вищій школі”  23-29 січня 2005 року в Києві, пілотування нової методичної моделі 
громадянської освіти у школах України і області у 2005-2006 н/р.).  

 
Клепко С. Ф. у рамках  проекту “Мережа освітньої політики” МФВ провів дослідження 

„Навчальне книговидання в контексті стратегічних завдань розвитку освіти” і виступив за 
його результатами з доповіддю на всеукраїнській конференції “Навчальне книговидання: 
системні проблеми та шляхи їх вирішення”, яка була проведена 3-4 березня 2005 р. у м.Харкові 
за сприяння Міністерства освіти і науки України та за участі Асоціації керівників шкіл України, 
Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів. Організатори конференції: 
Інститут розвитку освіти Міжнародного фонду “Відродження”, Інститут навчальної літератури 
Міністерства освіти і науки, Харківська міська громадська організація "Технології для освіти", 
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти. Учасники 
конференції: представники 29 видавництв України, директори шкіл, учителі, експерти, 
працівники органів управління освітою. У дослідженні „Навчальне книговидання в контексті 
стратегічних завдань розвитку освіти” вироблені рекомендації вирішення проблем якості 
навчальної літератури для шкіл, державного замовлення і організації вільного ринку 
підручників, досягнення об’єктивності і якості експертизи та прозорості відбору підручників, 
підвищення впливу безпосереднього споживача навчальної літератури – учителів, учнів та 
батьків — на її якість, доступності українського підручника та його відповідності вимогам 
часу. 

 
Завдяки гранту №2505031 МФВ за Програмою “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” 

доц.Клепко С.Ф. взяв участь у Міжнародному колоквіумі «Теперішні та майбутні виклики до 
розвитку курикулуму: кейс-стаді та мережева співпраця для змін» (17-20 листопада 2005 р. м. 
Сінай, Румунія). Міжнародний колоквіум фінансувався Фондом відкритого суспільства 
(Румунія) через програму «СХІД-СХІД» і Центр Освіти 2000+ (Член Soros Open Network – 
Румунія).  Їх партнерами в організації колоквіуму були: Міністерство освіти Румунії, 
Національна рада Румунії з розробки куррикулума, ЮНІСЕФ – Румунія UNICEF România, 
ЮНЕСКО – IBE Женева 

Мета Колоквіуму була зосереджена на завданнях визначення  концептуальних підходів та 
ініціатив, методів та установ у сфері розробки політик для курикулуму, розвитку діалогу між 
фахівцями і відповідальними політичними акторами з проблем  механізмів і практики розробки 
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курикулуму, створення Глобальної мережі розроблювачів курикулуму, зокрема її регіонального 
підрозділу „Вузол Бухарест”.  

У колоквіумі брали участь 40 міжнародних експертів у сфері розробки курикулуму і 
політик у галузі освіти, які представляли міністерства освіти, національні інститути й агентства, 
що працюють у галузі впровадження змін у сфері освіти, НДО з країн Центральної, Східної і 
Південно-Східної Європи та Центральної Азії.  

Клепко С.Ф. запропонував  підхід до розробки курикулуму на основі обчислення оцінок 
інформаційних потоків у змісті освіти у доповнення до нового організаційного механізму та 
процедури розробки змісту освіти. Проголошуючи конструктивістські підходи та 
компетентнісний підхід до розробки курикулуму, зарубіжні фахівці недооцінюють необхідність 
вираховування об’єктивних обмежень при складанні курикулуму, тому запропоновану ним 
концепцію „інженерний підхід”, зрештою, при підведенні підсумків дискусій, було 
проголошено ключовим меседжем колоквіуму: „Курикулум може бути уподібнений архітектурі, 
і як остання, він є синтезом науки і мистецтва”. 

Колоквіум допоміг віднайти вирішення проблеми різних мов розробників курикулуму 
(змісту освіти) в Україні та інших країнах, опанувати і знайти методи вирішення труднощів, які 
постають в Україні при укладанні сучасного змісту освіти,  запропонувати українській освітній 
громаді своєрідні “пролегомени до Національного курикулуму”, виробити рекомендації по 
проектуванню курикулуму відповідно контексту національного освітнього дискурсу. Клепко 
С.Ф. увійшов до  Регіональної мережі розроблювачів курикулуму як частини Глобальної мережі 
розроблювачів курикулуму, ініційованої Міжнародним Бюро Освіти ЮНЕСКО (IBE UNESCO) 

На засіданнях кафедри обговорено і затверджено рецензії Клепка С.Ф. на посібник І.В. 
Цебрій „Основи цивілізаційної теорії”,  на ряд авторефератів. 

Проведено обговорення анотованих звітів працівників КФіЕО про наукову роботу, яка 
виконується в ПОІППО, та встановлено напрями її удосконалення в контексті трансформації 
наукової роботи відповідно рішення вченої ради ПОІППО від 30 серпня 2004 р. щодо питання 
„Про науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу в інституті та 
методичної роботи в навчальних закладах області”.  
 

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

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

1) Управління виховним процесом в освітніх закладах національних меншин (І.В. 
Охріменко); 
2) Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 
(С.В.Королюк); 
3) Психологічні особливості взаємодії заступника директора з педагогами в умовах 
конфлікту. (Т.М. Дзюба) 
Працівниками кафедри з цих напрямів підготовлено й опубліковано 34 наукові статті 

загальним обсягом 31,7 умовних друкованих аркушів. 
Працівники кафедри взяли участь у підготовці 4 підручників та навчальних посібників 

загальним обсягом 19,7 умовних друкованих аркушів. Зокрема, вийшов посібник „Школа – не 
ремесло”. (автор – Охріменко І.В.), де аналізується історія розвитку освіти на Полтавщині у 
роки незалежної України. Також членами кафедри узагальнено досвід роботи Решетилівської 
ЗОШ І-ступеня та ЗНЗ №7 „Вибір” м. Кременчука, який узагальнено у вигляді методичних 
посібників. Членами кафедри підготовлено і видано: комплекс методик для діагностики 



 24

психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту (Дзюба Т.М.) та 
діагностику управлінської культури керівників ЗНЗ (Королюк С.В.). 

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).  

Кафедрою організовано та проведено: 
– круглий стіл „Влада і громада в освіті: від подолання недовіри до ефективної співпраці”; 
– обласний семінар „Атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та перспективи”; 
– обласний навчальний семінар-практикум для директорів шкіл „Проблеми та перспективи 
становлення 12-річної школи. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради 
школи” 

– семінар-тренінг „Формування управлінської команди освітньої організації”; 
– спільний семінар з науковцями Київської області „Впровадження регіональних програм 
та нових педтехнологій в менеджменті сучасного керівника”; 

– виїзні постійно діючі семінари на базі Диканського, Решетилівського, Н.Санжарського, 
Чутівського, Машівського, Карлівського, Котелевського, Козельщинського РМК. 

Працівники кафедри взяли участь у 22 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 
удосконалення системи роботи з національними меншинами.  

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 ІІ розділу дисертаційного 
дослідження, розпочато роботу над ІІІ розділом. Дисертантка має 5 публікацій у ВАК-виданнях. 
Продовжується 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 заступника 
директора з педагогами в умовах конфлікту” – також затверджена Координаційною радою, в 
Інституті психології ім. Г.С. Костюка (Лабораторія організаційної психології). ІІ 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 продовжує експериментальне дослідження „Державно–громадське управління в 
загальноосвітніх навчальних закладах”, що проводиться в гімназії № 6 м. Кременчука та 
Решетилівській гімназії. Керівники експерименту –І.В.Охріменко та М.С. Пашко. 

Проведено організаційну роботу по створенню СДГ „Нові підходи у забезпеченні науково-
методичної допомоги молодим педагогам” та проведенню її першого засідання з участю 
представників РМК та ММК районів і міст. Кафедра здійснює наукове керівництво роботою 
СДГ. 

Кафедрою продовжено роботу постійно діючих семінарів для керівників закладів освіти на 
базі районів (Гадяцького, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Козельщинського, 
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Котелевського, Новосанжарського, Решетилівського, Машівського та Чутівського), присвячені 
пропаганді новітніх тенденцій в галузі освітнього менеджменту.  

І.В. Охріменко взяв участь у розробці проекту положення „Атестація керівних кадрів 
освітніх закладів України. 

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

1. Матвієнко П.І.  
Продовжується впровадження методики оцінки дидактичного процесу (спільно з обласним 

центром практичної психології та соціальної роботи). 
2005 р. – підготовлене друге і третє видання науково-методичного посібника “Антологія 

краєзнавства Полтавщини”. 
Сформований розділ “Від роду до народу” до методичного посібника “Всеполтавський 

посвіт школи-родини”. 
Проведено 12 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 спеціалізованої школи Решетилівського району.  

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

для визначення спрямованості та професійних інтересів молоді). Окреслено можливості 
розкриття різних сторін професійної діяльності перед молоддю за системою Є.А. Клімова 
Розроблено систему тренінгових ігрових занять з профорієнтаційної тематики. 

 
3. Моргун В.Ф. 
Методика багатовимірного аналізу досягнень учнів з метою профілювання та 

профорієнтації є більш надійним засобом для вивчення реального вибору профілю освіти або 
професії, ніж традиційні методики (диференційно-діагностичний опитувальник, карта інтересів 
тощо). Це дає змогу охопити кваліфікованими профорієнтаційними рекомендаціями всіх 
старшокласників України. Бо кожен випускник, незалежно від того, чи є профільна підготовка в 
його школі, повинен знати свій основний і запасний профіль, щоби вільно орієнтуватися на 
ринку профільної чи професійної освіти. 

 
4. Білик Н.І. 
Основні наукові результати: захист дисертаційного дослідження „Моделювання процесу 

навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів”. 
 Теоретичне значення результатів дослідження полягало в теоретичному обґрунтуванні модульно-
персонологічного підходу до процесу навчання та педагогічної технології реалізації творчого потенціалу 
вчителя в системі підвищення кваліфікації вчителів; у характеристиці понять: „курси-ОДГ”, „курси-ПДГ”, 
„методика оцінки творчого потенціалу вчителя”, “технологія моделювання процесу навчання”, „модульно-
персонологічна педтехнологія”, “дидактичний модуль”, “консалт-курси”. 
 Практичне значення дослідження: вдосконалений процес навчання в інституті 
післядипломної педагогічної освіти через застосування моделей курсів незалежно від фаху 
вчителя (курси-ОДГ, курси-ПДГ, дистанційні консалт-курси). У створенні моделі педагогічного 
журналу ІППО, що стимулює творчий пошук педагогів і цілеспрямовано впливає на 
професійний розвиток та саморозвиток творчого потенціалу вчителів через їх публікації, та 
модульного посібника для слухачів курсів.  

Список публікацій за результатами роботи (23 статті, 1997-2004). 
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5. Новак О.О.  
Проведено аналіз науково-методичної літератури з питань розвитку соціально-

психологічної компетентності слухачів курсів ПК. Створенний та проходить експериментальну 
перевірку спецкурс для практичних психологів та слухачів курсів ПК різного фаху. Результати 
опитування слухачів доводять ефективність спецкурсу, але у різній мірі в залежності від фаху 
вчителів. На сьогодні курс (або особливість його викладання ведучим) не має універсального 
застосування, а потребує корекції в залежності від конкретної цільової групи. 

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

США, Японії, Німеччини.  
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. 
 
3.2.4. Кафедра методики і змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 

Наукова проблема, над якою працює кафедра: “Проблеми профілізації школи та 
формування життєвих компетентностей учнів у світлі реформ переходу на 12-річний 
термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти”. 

Кафедрою проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Компетентнісно 
орієнтована освіта в умовах сьогодення”. 
 
 Зміст роботи Відповідальні, термін 

1. „Внесення екологічного змісту у навчальний предмет 
„Біологія” у класах   гуманітарного профілю” 

Козак І.О., 2005р. 

2. Формування професійних компетенцій вчителів географії в 
системі післядипломної освіти. 

Романець Л.А., 2005 р. 

3. Роль художньої літератури в гармонізації і психічному 
захисті особистості. 

Чирка В.В., 2005 р. 

4. Зміст інтегрованих курсів з природознавства для старшої 
школи. 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., 
2005 р. 

5. Ефективність теоретичних і методичних основ формування 
цілісності знань про природу учнів середньої школи. 

Ільченко В.Р., 2005 р. 

6. Вивчення мови на комунікативній основі як інновація 
сучасної лінгводидактики. 

Степаненко М.І., 2005р. 

7. Формування мовних компетенцій у процесі викладання 
рідної мови та літератури. 

Коваленко О.П., 2005 р. 

8. Інформаційно-технологічні компетентності в системі 
післядипломної освіти. 

Пашко Л.Ф., 2005 р. 

9. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Проблеми 
здійснення зовнішнього оцінювання. 

Малаканова Л.В., 
2005 р. 

10. Вивчення українсько-західно-європейських зв’язків у курсі 
літературної освіти. 

Вовк Я.Г., 2005 р. 

11. Історичне краєзнавство на Полтавщині: теоретичний та 
методичний аспекти. 

Єрмак О.П., 2005 р. 
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12 Характеризація (аналіз властивостей) полярних відношень 
при вивченні геометрії 

Яворський Е.Б., 2005 р. 

13 Формування комунікативної компетентності на уроках 
гуманітарних дисциплін. 

Коваленко О.П., 2005 р 

14 Теоретико-методичні аспекти викладання української 
літератури. Профілізація школи у світлі сучасних реформ. 

Лисенко А.В., 2005 р. 

 

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

Мета діяльності Центру як структурного підрозділу ІППО полягає у психологічному 
забезпеченні навчально-виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у 
дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти, методичному забезпеченні діяльності психологічної служби системи освіти 
області. 

Згідно затвердженого плану роботи, протягом року проводилась науково-методична, 
організаційно-координуюча, конторольно-аналітична. Просвітницько-пропагандиська 
діяльність, а також робота згідно  загальних напрямків здійснення психолого-педагогічного 
супроводу (профілактична, діагностична, корекційно-розвиваюча, консультаційна робота). 

 
1. Науково-методична діяльність 
1.1. Проведена робота по науковому та організаційно-методичному забезпеченні 

функціонування психологічної служби системи освіти області: 
– підготовлено проект наказу УОН “Про затвердження “Програми розвитку психологічної 

служби системи освіти Полтавської області на період до 2008 року” (наказ №117 від 
11.03.2005 р.); 

– підготовлено наказ ПОІППО про створення спеціальної дослідницької групи 
“Методичне забезпечення психологічного супроводу дітей 6-річного віку” від 
28.02.2005р. за №42;  

– підготовлено наказ ПОІППО про створення спеціальної дослідницької 
групи“Психодіагностичний супровід профільного навчання (наказ ПОІППО “Про 
створення спеціальної дослідницької групи ” №147 від  03.11.2004 р., наказ ПОІППО 
“Про зміну назви та складу спеціальної дослідницької групи “Психодіагностичний 
супровід профільного навчання” №138 від 13.06.05р.) 

– підготовлено наказ ПОІППО про створення спеціальної дослідницької групи 
“Формування позитивного емоційного ставлення до навчальної діяльності в учнів, які 
виховуються в загальноосвітніх школа-інтернатах” (від 18.04.2005.№ 92); 

1.2. Визначено діагностичний мінімум для використання практичними психологами ДНЗ 
“Психологічна готовність до навчання в школі дітей 6-річного віку”. 

1.3. Визначено діагностичний мінімум для використання практичними психологами ЗНЗ 
“Готовність школярів до профільного навчання”. 

1.4. Підготовлено статті: 
– Василенко К.М. Особливості роботи практичного психолога в умовах переходу з 

початкової до середньої ланки навчання. Постметодика № 3 (61), 2005. 
– Новак О.О., Костенко Н.О. Допрофільна підготовка та профільне навчання учнів // 

Психолог. №17, - 2005. 
– Сухенко Я.В., Настенко Н.В. Попередження фізичного та психічного насильства 

насильства в сім’ї. Методичні рекомендації. ПОІППО. – 2005. – 16 с. 
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– Збірник документів психологічної служби освіти Полтавської області (2003-2004 р.р.) // 
За ред. О.О. Новака. Полтава: ПОІППО, 2005. - 120 с. 

– Новак О.О., Козак І.О. Формуваня навичок здорового способу життя в учнів 14-15 років 
на прикладі профілактики ВІЛ/СНІД. Курс факультативних занять // Профілактика 
ВІЛ/СНІДу, наркоманіїалкоголізму серед учнів і студентів: Програми факультативних 
та спеціальних курсів; В 3 т. / За ред В.Г. Панка, І.І. Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 
Т.3. – 236 с. - С. 29-75. 

1.5. Підготовлено нормативну базу (відповідні накази та листи-пояснення) для 
проведення атестації практичних психологів (соціальних педагогів) обласною атестаційною 
комісією, що створена при Центрі (листи ПОІППО від 01.03.2005  №167, від 01.03.2005  №166, 
від 01.03.2005  №168, наказ УОН від 10.09.2005 р. №413 “Про проведення атестації практичних 
психологів (соціальних педагогів) дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів 
освіти області та центрів практичної психології і соціальної роботи” .  

1.6. Розроблена форма оцінки ефективності діяльності практичного психолога НЗ, 
примірний перелік питань для вивчення стану психологічної служби системи освіти району 
(міста). 

 
2. Організаційно-координуюча, методична діяльність  
2.1. Організовано роботу по впорядкуванню даних щодо курсового забезпечення 

психологічної служби області: розіслано у навчально-виховні заклади для заповнення форми 
анкет з індивідуальними даними (анкети розроблені співробітниками центру) (лист ПОІППО від 
15.11.2005 №952). 

 2.2. Проведена робота з керівниками психологічних служб районів (міст) по 
впорядкуванню документації психологічної служби, введення єдиних форм основної 
документації, у тому числі – індивідуальної картки учня, карти класу. 

 2.3. Проведено ряд методичних та науково-практичних семінарів: 
– Для педагогів-тренерів та районних (міських) координаторів програми “Сприяння 

просвітницькій роботі “рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового 
способу життя”: “ІІ обласний зліт підлітків-інструкторів Полатвської області (23-
25.11.2005 р., 85 учасників); 

– Для керівників районних (міських) психологічних служб: “Роль психологічної служби 
при атестації навчальних закладів” (лютий), “Формування управлінської команди 
освітньої організації. Розвиток професійної компетентності керівника-менеджера 
психологічної служби” (6-8.12.2005 р.), навчальний семінар-тренінг “Профілактика 
торгівлі людьми”(6.12.2005). 

– Для практичних психологів: “Особливості роботи практичного психолога у ДНЗ” 
(18.02.04р.), “Організація діяльності практичних психологів у закладі освіти (семінар 
для новопризначених психологів)”(21.10.05р.), “Система роботи практичного психолога 
ДНЗ з дітьми “групи ризику”” (16.112005р.); “Робота практичних психологів в умовах 
здійснення психологічного супроводу процесу профілізації в навчальних закладах” 
винесені окремими пунктами на семінарі “Роль психологічної служби при проведенні 
атестації навчальних закладів.”(29-30.03.2005) 

– Для практичних психологів (соціальних педагогів) шкіл інтернатів : “Особливості 
девіантної поведінки у учнів, які виховуються в школах-інтернатах. Суїцид- як 
психологічна проблема.”  (6.02.2005)“Соціально-психологічні проблеми адаптації у 
суспільстві дітей шкіл інтернатів” (23.11.2005р.), “Психологічна реабілітація дітей, які 
зазнали сексуального насильства” (08.07.2005р.); 

– Для практичних психологів (соціальних педагогів) ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. “Психологічні 
механізми адаптації. Діагностичний мінімум для виявлення процесу адаптації до умов 
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ПТНЗ. Організація та проведення корекційної роботи станів дезадаптованості”. 
(25.05.2005р.);”Соціально-психологічний супровід учнів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а” (6.12.2005) 

– Для практичних психологів (соціальних педагогів) шкіл інтернатів, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.  
проведена обласна інструктивно-методична нарада “Аналіз діяльності психологічної 
служби шкіл-інтернатів, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Визначення основних 
напрямків роботи на 2005-2006 н.р.”. 

2.4. Співучасть в організації та проведенні регіонального конкурсу “Психолог року - 2005”.  
 
3. Контрольно-аналітична діяльність 
3.1. Підготовлено аналітичний  звіт про роботу психологічної служби системи освіти 

Полтавської області за період 2004-2005 н.р., де узагальнено дані щодо кадрового забезпечення, 
кваліфікаційного, освітнього рівня практичних психологів та соціальних педагогів області, 
статистичний звіт за основними напрямками діяльності психологічної служби тощо. Звіт 
направлено до Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 
роботи. 

3.2. Оновлено банк даних щодо кадрового складу районних (міських) психологічних 
служб. 

3.3. Вивчено стан діяльності психологічної служби Кременчуцького медичного коледжу, 
Варварівської спеціалізованої школи-інтернату, Пирятинського району, Лохвицького, 
Комсомольського, Миргородського районів.  

3.4. Ведеться облік відвідування керівниками ПС, практичними психологами, 
соціальними педагогами обласних семінарів, що проводить Центр. Ведеться облік надання 
методичних консультацій працівникам психологічної ї служби. 

3.5. Ведеться облік запровадження методичних рекомендацій за наслідками проведення 
семінарів ОЦППСР. 

3.6. Проаналізовано та надано методичні рекомендації щодо планів роботи на рік 
керівників служб та практичних психологів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та шкіл-
інтернатів.  

 
4. Загальні напрямки здійснення психолого-педагогічного супроводу (профілак-

тична, діагностична, корекційно-розвиваюча, консультаційна робота) 
4.1. На замовлення адміністрації Полтавської гімназії №9 організовано проведення 

“Тижня психології”. Створено методичні рекомендації для практичних психологів. Рекомендації 
включено до матеріалів семінару для новопризначених працівників (21.10.05 р.). 

4.2. Проводиться консультативна робота співробітниками Центру згідно графіку роботи, 
у т.ч., – учнів, сімейне  консультування. 

4.3. Співробітниками центру проведено 85 консультацій педагогічним працівникам 
області. 

 
5. Просвітницько-пропагандистська робота,  видавнича діяльність  
5.1. Співробітники Центру брали участь: а) у засіданнях ректорату, вченої ради, кафедри 

педмайстерності, завідуючий Центру – у семінарах керівників обласних психологічних служб 
(м. Івано-Франківськ, м. Запоріжжя, м. Київ, Київська область (м.Біла Церква, Ставищенський 
район); б) нарадах, семінарах, конференціях, що проводилися для освітян на базі ПОІППО, 
УОіН, навчальних закладів області.  

5.2. Лекції “Психолого-педагогічний супровід профілізації навчання у 
загальноосвітньому навчальному закладі” було прочитано в рамках проведення  постійно 
діючого виїзного семінару для керівників шкіл  спільно із кафедрою менеджменту освіти на базі 
Диканського, Решетилівського, Машівського районів (18.02., 4.05., 28.09.) 
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6. Науково-дослідна робота 
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.)”.  

З метою удосконалення науково-меодичного забезпечення діяльності практичних 
психологів області з деяких актуальних проблем практичної психології створено три 
спеціальних дослідницьких групи. 

Рішенням вченої ради від 20.10.2005р. схвалено зміст і рекомендовано до друку журнал 
для визначення профілю навчання “Кроки до самопізнання” Автор-упорядник Н.О.Лук’яненко; 
За ред. О.О.Новака. Авторський колектив: Л.В.Живолуп, В.П.Росомака, І.І.Цеба, С.О.Льовіна, 
В.М.Черкун, Т.Л.Власко, С.Г.Мухіна, В.В.Максименко - Полтава: 2005.-38с.Результат роботи 
СДГ “Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки”. Згідно плану роботи СДГ 
“Психодіагностичний супровід допрофільного навчання” на 1.06.2005р. було проведено три 
засідання. За цей час практичні психологи: 

 створили блок діагностичного мінімуму. Блок методик застосовується з метою 
вивчення нахилів, інтересів і задатків дітей, з метою допомоги при виборі профілю навчання, 
виходячи із індивідуальних особливостей дитини. Було розроблено і оформлено бланки для 
відповідей на тестові завдання.  

 створили макет журналу для визначення профілю навчання “Кроки до самопізнання”. 
Мета зошита  - надати допомогу учням при визначенні профілю подальшого навчання. Журнал 
рекомендовано до друку рішенням вченої ради від 20.10.2005. 

 використовуючи знання, отримані при проходженні курсів “ІNTEL”, створили 
презентацію роботи над проблемою психологічного супроводу допрофільної підготовки в 
електронному варіанті. Всі учасники працювали активно, сумлінно виконували поставлені 
перед ними завдання. Робота проходила у невимушеній творчій атмосфері. 

 Удосконалено електронний варіант презентації роботи СДГ 
30 травня на засіданні СДГ  перед практичними психологами були поставленні нові 

завдання:  
– створити веб-сайт з проблем психологічного супроводу допрофільної підготовки у 

електронній мережі ПОІППО; 
– провести апробацію журналу для визначення профілю навчання “Кроки до 

самопізнання”; 
– апробувати технологію психологічного супроводу допрофільного навчання у 

навчальних закладах, використовуючи журнал для визначення профілю навчання 
“Кроки до самопізнання”; 

– розробити методичні рекомендації психологу та педагогу щодо роботи з журналом для 
визначення профілю навчання “Кроки до самопізнання”. 

 
7. Науково-методична робота 
7.1. Проаналізовано та систематизовано науково-методичну літературу з питань: 

“Здійснення психологічного супроводу допрофільної підготовки у загальноосвітніх навчальних 
закладах”. 

 7.2. Науково-методичні матеріали з теми: “Психолого-педагогічний супровід 
профілізації навчання у загальноосвітньому навчальному закладі” оформленні у вигляді лекції з 
елементами психологічного практикуму для директорів. 

7.3. Підготовлено лекції: “Психолого-педагогічний супровід профілізації навчання у 
загальноосвітньому навчальному закладі” які було прочитано в рамках проведення  
постійнодіючого виїзного семінару для керівників шкіл  спільно із кафедрою менеджменту 
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освіти на базі Диканського, Решетилівського, Машівського районів (18.02., 4.05., 28.09). 
“Психологічна готовність 6-річної дитини до школи”. 

7.4. Узагальнено і систематизовано методичні матеріали із теми: “Психологічний 
супровід допрофільної підготовки у закладах освіти”. Матеріали оформлені у вигляді 
рекомендацій для педагогічних працівників, батьків. «Психологічний супровід 6-річної дитини 
перед вступом до школи». Матеріали оформлено у відповідних папках та буклетах. 
 
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   
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 Центр ставив перед собою завдання: втілення інтегративної освіти в 
загальноосвітній школі та післядипломній освіті, в експертизі ефективності навчального 
процесу та підручників і посібників для учнів і вчителів. 

Закінчено проекти: 
— Стандарт цілісних природничо-наукових знань для середньої школи (керівники 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.). 
— Курс “Довкілля” для студентів психолого-педагогічного факультету (керівник Помогайбо 

В.М., к.б.н., доц. ПДПУ). Курс включає посібник з інтегрованих знань природознавства для 
студентів початкового навчання. Посібник “Довкілля” (24,51 д.а.), посібник з лабораторного та 
демонстраційного експерименту по цьому предмету (Острянська О.М.). 

— Розробки вимірників для комплексної оцінки ефективності навчально-виховного 
процесу (Матвієнко П.І., к.п.н., доц., ректор ПОІППО). 

— Навчально-методичний комплект (підручник «Природознавство. Довкілля» для 5 
класу, методичний посібник для вчителів “Методика викладання курсу “Природознавство. 
Довкілля” в 5-6 класах”, І частина, навчальний посібник для учнів “Природознавство. Довкілля. 
Зошит та щоденник досліджень”, календарне планування курсу “Природознавство. Довкілля”, 
що впроваджуються в школах країни (керівник Ільченко В.Р.).   

— Концепція курсу “Природознавство” та “Людина і природа” для 10-12 кл (керівник 
Ільченко В.Р.); 

— Розробка змісту та структури методичного посібника для вчителів “Психологічні 
основи інтеграції природничо-наукових знань” (Ковчин Н.А.).  

Продовжили роботу над розробкою: 
1) Стандарту цілісних природничо-наукових знань для середньої школи (керівники 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.). 
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2) Психотерапевтичного аспекту змісту соціоприродничої освіти учнів 1-6 класів (Сєдих 
К.В., к.психол.н., доцент УМСА). 

3) Теоретичних та методичних основ підготовки учителів довкілля в системі післядипломної 
освіти до особистісно-орієнтованого навчання (керівник  Мирошниченко В.І., к.п.н.). 

 
Найважливіші наукові досягнення НМЦ:  
забезпечення експериментальних шкіл та шкіл-лабораторій підручниками та 

навчальними посібниками; 
підготовлено до друку 3 випуск збірника наукових праць “Технології інтеграції змісту 

освіти”; 
доопрацьовано навчальний план, програма, дидактичні матеріали для проведення курсів 

підготовки та перепідготовки вчителів до реалізації нових педтехнологій, в першу чергу — 
освітньої програми “Довкілля”. 

Серед досягнень Центру також робота П.І. Матвієнко над монографією “Комплексна 
оцінка дидактичного процесу”.  

Сєдих К.В. продовжує 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.  

Редакційно-видавничим сектором підготовлено до друку, видано і перевидано для 
експериментальних шкіл 1 підручник, 1 монографія та навчальні посібники. 

У звітному році найважливішими науковими досягненнями Центру є  видання 1 
монографії, 2 підручників, 2 навчальних посібників, 1 методичного посібника.  

За звітний період опубліковано: 
Монографія — 17,42 д.а. 
підручники – 37,41 д.а. 
навчальні посібники — 10,1 д.а. 
методичні посібник — 9,37 д.а. 
статті –  9,95 д.а. 
тези –  2,7 д.а. 
Всього – 86,95 д.а.  
У звітному році проводили експериментальну роботу по перевірці розробленого 

навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання, а саме підручника “Довкілля” для 
студентів педагогічних ВУЗів, методичних посібників до курсів “Я і Україна, Довкілля” (1-4 
класи), “Природознавство. Довкілля” (5 клас) та концепції курсів “Людина і природа”, 
“Природознавство” (10-12 класи), апробацію підручника “Природознавство. Довкілля” для 
учнів 5 класу і навчального посібника для учнів 5 класу “Природознавство. Довкілля. Зошит та 
щоденник досліджень”. 

До експерименту були залучені вчителі природознавчих предметів та вчителі початкових 
класів 11 шкіл (АНШ № 37 (директор О.І. Вовк), ЗНЗ № 24 (дир. Дудко С.Г.), ЗНЗ № 18 (дир. 
О.Й. Горіна), ЗНЗ № 26 () м. Полтави, ЗНЗ № 6 м. Кременчука (дир. О.Д. Буркун), ЗОШ № 111 
м. Дніпропетровська (Л.В. Ткачук), ЗНЗ № 68 м. Кривого Рога, школи-гімназії № 1 м. Кремінної 
Луганської обл. (дир. Кукуяшна Є.І.), ЗНЗ № 168 м. Харкова, Дніпровській середній школі 
Верхнєдніпровського району Дніпропетровської обл. (дир. Ляшенко А.Х.), Шишацькій ЗОШ 
імені В.І. Вернадського (дир. Чмирь В.С.)).  Концепцію курсів “Людина і природа”, 
“Природознавство” (10-12 класи) рецензували вчителі фізики, хімії, біології зазначених шкіл. 
Отримані зауваження враховані.  
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3.4. Бібліотека ПОІППО в контексті наукової роботи (Александрова Л.А.) 

Бібліотека обслуговує 27 науковців, яким видано за рік 451 примірник наукової і 
навчальної літератури. 

Для них стоврена система бібліотечно-інформаційного забезпечення. до їх послуг 75 назв 
періодичних педагогічних видань та ж. „Науковий світ”, Бюлетень ВАК, оперативно 
забезпечується інформацією бібліографічного характеру: підбирається література по темах 
наукових робіт, складаються рекомендаційні списки літератури. 

 

3.5. Висновки (Клепко С.Ф.)  
У 2005 р. продовжувалася трансформація форм і методів  наукової роботи ПОІППО у 

безпосередньому її розумінні як здійснення дослідження з метою одержання наукового 
результату (Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”). 

Ця трансформація відбувалася відповідно рішення вченої ради ПОІППО  від 30 серпня 
2004 р. „Про науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу в інституті та 
методичної роботи навчальних закладах області”, яким 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). 

Однак актуалізація тематики досліджень не супроводжується відповідним поглибленням  
одержаних наукових результатів. За окремими винятками наукові розробки працівників кафедр 
все ще не відповідають рівню світових досягнень у галузі освіти. Джерельна база проведених 
досліджень залишається неповною, не включеною в європейський та світовий контекст. 

Кафедри  не сконцентрувати свою роботу на розробці моделей сучасних навчальних 
закладів, зокрема орієнтації їх на досягнення критеріїв „активної школи”, створення у них 
навчально-дослідницького середовища, продовжують проводити дослідження маргінальних тем, 
не орієнтуються на вимоги Болонського процесу та створення єдиного європейського наукового 
простору. 

З метою подолання вказаних недоліків в січні необхідно провести інтегративні 
узагальнення наукової роботи кожного науковця в ПОІППО у формі анотованих звітів 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. Подані  звіти планується виставити в Інтернеті як результат наукової роботи 
ПОІППО, в яких буде 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”).  



 34

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 55 засідання постійно діючих семінарів 
для районної ланки, охоплено понад 1,5 тис. чоловік. Серед опрацьованих питань: 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ 
 
1. „Цілісна природничо-наукова освіта у 12-річній школі” 
 7 квітня ТМЦ ІЗО АПН України, Ільченко В.Р.  
 
2. „Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, 
культурологічний, методологічний аспекти)”  
 21 квітня ВГД, Чирка В.В. 
 
3. IX Всеукраїнські читання „М.В.Остроградський: методики викладання в сучасній школі”  
 22-23 вересня ВПМД, Гарус І.Б. 
 
4. „Педагогічна майстерність учителя: проблеми і перспективи розвитку” 
 4-5 жовтня КПМ, Білик Н.І ., Новак О.О 
 
5. „Інформаційно-технологічні компетентності та гуманізація освіти як критерії її якості” 
 17 листопада КМЗО, Пашко Л.Ф. 
 
6. „Досвід та проблеми громадянської освіти в загальноосвітніх закладах Полтавщини у 
контексті виконання „Регіональної моделі громадянської освіти” 
 24-25 листопада ВГД, Магдик О.О. 
 
7. „Філософія освіти для суспільства знання” 
 15-16 грудня КФіЕО, Клепко С.Ф. 
 
8. Семінар-тренінг „Методика викладання економіки в початковій школі” 
 Лютий    ЦЕ і БО, Заєць Г.М. 

 
9. Семінар “Розвиток професійної компетентності керівника-менеджера психологічної служби” 
(спільно з Українською асоціацією організаційних психологів і психологів праці та кафедрою 
МО ПОІППО) 

Листопад   ЦПП, Новак О.О. 
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ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
1. “Поезія із глибини народного життя”. До 70-річчя від дня народження В.Симоненка. 
 Січень   ВГД, Коваленко О.П. 
 
2. “Досягнення та перспективи розвитку системи розвивального навчання на Полтавщині”. 
 Січень   ВДПСО, Дзюба Л.П. 
 
3. „Виховання патріота. Проблеми та здобутки освітян Полтавщини”. До 60-річчя Дня перемоги 
над німецько-фашистськими загарбниками. 
 Березень Настенко Н.В., Магдик О.О. 
 
4. “Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти при переході на 
новий зміст і структуру початкової освіти”. 
 Травень   ВДПСО, Дзюба Л.П. 
 
5. „Проектно-технологічний підхід, як основа оновлення змісту трудового навчання у 12-річної 
школи” 
 Жовтень  ВМВ, Чемшит В.Г. 
 
6. „ Проблеми і перспективи становлення 12- річної школи”   
 Жовтень КМО, Охрімненко І.В. 
 
7. „Світочі літературного духу і навчально-виховний процес” 
 Листопад  ВГД Коваленко О.П. 
 

 
ОБЛАСНІ СЕМІНАРИ 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

1.  Шляхи розвитку професійної компетентності вчителя. 
Березень ПОІППО Новак О.О., Білик Н.І.
  

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
2.  Семінар-практикум „Методика вивчення економіки в початковій школі” для методистів 

відділів освіти з початкового навчання та вчителів початкових класів. 
Квітень  Заєць Г.М., Лелюк Ю.М.

 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

3.  Атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та перспективи (для кер.). 
Березень ПОІППО Охріменко І.В.
 
4.  Семінар-тренінг „Формування управлінської команди освітньої організації”. 
Квітень ПОІППО Охріменко І.В.
 
5.  Профільне навчання в сільській школі (постійно діючий семінар для керівників шкіл). 
Квітень Чутівський, Решетилівський, Зіньківський, 

Н.Санжарський 
Охріменко І.В.
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ОБЛАСНІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ  (для керівників РМО та методистів РМК) 
 

ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЇ 
1.  Організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій в навчально-виховний 

процес.  
Травень Машівський р-н Сиротенко Г.О. 

 
2.  Підвищення ролі районного (міського) методичного кабінету  в управлінні якістю освіти в 

контексті Національної доктрини розвитку освіти.   
Жовтень-листопад ПОІППО    Сиротенко Г.О. 

 
3.  Роль шкільних бібліотек в системі бібліографічного обслуговування учнів та педагогів. 
Листопад Смт. Нові Санжари Гелеверя Р.О. 

 
4.  Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. 
Квітень, 
листопад 

Новосанжарський НВК, 
Розсошенська гімназія 

Гладка Т.І. 

 
5.  Шляхи підвищення науково-дослідницької діяльності в навчальних закладах області. 
Лютий ПОІППО Гладка Т.І. 

 
6.  Робота шкільного бібліотекаря з фондом навчальної літератури. 
Квітень Полтавський район Атаходжаєва Н.В. 
 
7.  Організаційно-методичне забезпечення реалізації програми Intel “Навчання для 

майбутнього” в області. 
Квітень-
травень 

Кременчуцьке педучилище Дмитренко І.І. 

 
ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

8.  Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку. 
Травень Глобинський район Сімон О.П., Корф І.В. 
 
9.  Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української мови. 
Квітень Крюківський р-н м. Кременчук Дзюба Л.П. 
 
10.  Співавторство вчителя з учнями в системі  розвивального навчання. 
Жовтень Решетилівський р-н Дзюба Л.П. 
 
11. Розвиток творчої особистості в системі дошкільної освіти. 
Листопад Крюківський р-н м. Кременчук Сімон О.П., Корф І.В. 
 
12. Нові технології в медико-соціальній реабілітації дітей з порушенням мовленнєвого розвитку. 
Жовтень м. Полтава Тимошенко Н.П. 
 
13.  Системний підхід до організації науково-методичної роботи голів методоб’єднань у 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. 
Березень Новосанжарський р-н Тимошенко Н.П. 
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ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
14.  Формування літературної компетенції – одне з основних завдань у процесі реформування 
сучасної школи.  
Березень м. Полтава Чирка В.В., Коваленко О.П.
 
15.  Шляхи формування комунікативної компетенції учнівської молоді. 
Жовтень м. Комсомольськ Коваленко О.П.
 
16.  Шляхи впровадження нового предмета “Етика” в загальноосвітній школі. 
Лютий м. Полтава Чирка В.В.
 
17.  Форми і методи співпраці шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови з міжнародними 
організаціями (для заст. дир. шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов). 
Вересень Автозаводський р-н Цехановська В.О.

 
18.  Актуальні проблеми навчання іноземних мов у контексті процесу оновлення змісту освіти. 
Вересень ПОІППО Цехановська В.В.
 
19.  Інтерактивні методи та шляхи демократизації процесу навчання. Теорія та практика 
інтерактивного уроку з історії. 
Березень Гадяцький р-н Магдик О.О.
 
20.  Впровадження інноваційних технологій на уроках правознавчих курсів. 
Жовтень м.Кременчук (ліцей № 11) Магдик О.О.
 

ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
21.  Шляхи реалізації концепції профільного навчання математики в старшій школі. 
Жовтень Кременчуцьке педучилище Гарус І.Б.
 
22.  Впровадження у навчально-виховний процес новітніх підручників з математики. 
Травень Лохвицький р-н Гарус І.Б.
 
23.  Розвиток творчої особистості учня в процесі викладання хімії в основній школі. 
Травень  м. Лубни Кравченко Т.О.
 
24.  Роль кабінету хімії в організаційно-методичному забезпеченні процесу навчання. 
Квітень Полтавський р-н Кравченко Т.О.
 
25.  Профільна орієнтація учнів при викладанні хімії у загальноосвітній школі. 
Жовтень  м. Полтава Кравченко Т.О.
 
26.  Особливості викладання біології та основ здоров’я в основній і профільній школі. 
Жовтень Карлівський р-н Козак І.О.
 
27.  Шкільний проект по використанню ресурсів та енергії SPARE – глобальний і локальний 
аспекти. 
Грудень  ПОІППО Козак І.О.
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28.  Підвищення якості викладання фізики та астрономії шляхом використання історичних та 
краєзнавчих матеріалів. 
Березень Гадяцький р-н Стрюк Л.О. 
 
29.  Використання електронних засобів навчального призначення при вивченні фізики. 
Жовтень ЗНЗ № 38 м. Полтави Стрюк Л.О. 
 
30.  Шкільне географічне товариство – форма управління пізнавальною діяльністю учнів при 
вивчення географії. 
Квітень м. Комсомольськ Романець  Л.А. 
 
31.  Вивчення основ малого бізнесу в профільному економічному спецкурсі “Власна справа”. 
Жовтень Полтавський р-н Романець  Л.А. 
 

ВІДДІЛ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ 
32.  Організаційно-методична робота з класними керівниками щодо виконання регіональної 
програми учнівської молоді. 
Травень В-Багачанський р-н Настенко Н.В., Каліберда Г.А. 
 
33.  Сучасні форми організації дозвілля старшокласників відповідно до програми виховання. 
Гра “Дебати”. 
Березень ПОІППО Каліберда Г.А., Настенко Н.В. 
 
34.  Роль предметів художньо-естетичного циклу в світлі вимог проекту Державних стандартів. 
Жовтень м. Полтава Сліпак В.О. 
 
35.  Вивчення освітньої галузі  “Технологія” у 5-у класі 12-річної школи. 
Квітень Автозаводський р-н Чемшит В.Г. 
 
36.  Організація проектно-технологічної та інформаційної діяльності учнів у забезпеченні при 
викладанні освітньої галузі “Технологія”. 
Листопад ПОІППО Чемшит В.Г. 
 
37. Роль опорних шкіл в організаційно-методичній роботі з техніки безпеки. 
Листопад ПОІППО Цоков О.К. 
 
38.  Проблеми впровадження в навчальний процес нового предмету „Основи захисту Вітчизни. 
Травень Лохвицький р-н Васільєв В.Д 

 
39.  Основні напрямки подальшої інтенсифікації навчального процесу з фізичної культури в 
умовах профільного навчання. 
Вересень Решетилівський р-н Васільєв В.Д 

 
ВІДДІЛ АКРЕДИТАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

40.  Нормативно-методичне забезпечення державної атестації позашкільних закладів. 
Січень ПОІППО Куляєва О.О., Павлова Н.К. 

 

41.  Підготовка пакету ліцензування робочих професій для подання Державної акредитаційній 
комісії (для заст. дир. ПТНЗ). 
Квітень ПОІППО Куляєва О.О., Павлова Н.К. 
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Проведено 8 семінарів-практикумів на базі опорних шкіл (в області їх 205). 

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. У 2005 році створено 
спеціальну-дослідницьку групу „Науково-методичне забезпечення становлення молодого 
учителя” (17 осіб). 

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

Керівник Проблема Науковий керівник 
1. Кравченко Т.О. Профільне навчання на основі індивідуального 

вибору школярем рівня вивчення предмета. 
Шиян Н.І., кпн., 
ПДПУ 

2. Козак І.О. Особливості методичного забезпечення навчально-
виховного процесу з основ здоров’я. 

Малоканова Л.В., 
кпн. 

3. Дмитренко І.І. Internet в освіті. Клепко С.Ф. 
4. Коваленко О.П. Діагностування навченості учнів. Степаненко М.І., 

кпн., ПДПУ 
5. Коваленко О.П. 
(міжрегіональна) 

Шляхи впровадження нових педтехнологій на 
уроках української мови та літератури. 

 

6. Гелеверя Р.О. 
 

Формування комунікативної і соціокультурної 
компетенції учнів на уроках російської мови. 

Калюжна Ю.І., к. 
псих.н., доцент 

7. Цехановська В.О Інтернет і навчання англійської мови. Клепко С.Ф., к.філос.н
8. Магдик О.О. Методичні та методологічні аспекти громадянської 

освіти. 
Єрмак О.П., кін. 

9. Чирка В.В. Діалог культур і художній переклад у школі.  Вовк Я.Г., кфн., доц. 
10. Павлова Н.К., 

Куляєва Н.К. 
Програмно-методичне забезпечення державної 
атестації ПТНЗ та ВНЗ I-II рівнів акредитації. 

Золотухіна В.М. 

11. Тимошенко Н.П Проблеми організації індивідуального навчання 
учнів з особливими освітніми потребами. 

Сиротенко Г.О. 

12. Сімон О.П 
 

Впровадження спадщини В.О. Сухомлинського в 
практику роботи дошкільних закладів області. 

Науменко Т.І., кпн,   
АПН України 

13. Корф І.В. Впровадження особистісно орієнтованої освіти за 
програмою “Крок за кроком”. 

Білик Н.І. 

14. Дзюба Л.П. Формування гармонійної особистості учнів системи 
розвиваючого навчання. 

Новак О.О., кпн. 

15. Романець Л.А. 
 

Формування професійних компетенцій вчителів 
географії в системі післядипломної освіти. 

Золотухіна В.М. 
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16. Стрюк Л.О. 
 

Діагностика навчальних досягнень учнів з фізики. Коршак Є.В.,  
Професор 

17. Охріменко І.В. 
 

Проблеми менеджменту розвитку шкільної 
організації (обласне педтовариство “ПОШУК”). 

Охріменко І.В., к.п.н., 
доцент 

18. Цоков О.К. Напрямки впровадження безпеки життя. Калязін Ю.В., к.п.н., 
зав. каф. БЖ ПДПУ 

19. Новак О.О. Роль психологічної служби у профілізації навчання. Моргун В.Ф., 
к.псих.н., професор 

20. Костенко Н.О. Психодіагностичний супровід профільного навчання 
практичними психологами ЗНЗ. 

Новак О.О., кпн. 

21. Василенко К.М. Психологічний супровід дітей 6-річного віку при 
вступі до школи. 

Новак О.О., кпн. 

22. Каліберда Г.А. Інтелектуальні ігри у системі виховної роботи. Матвієнко П.І. кпн. 
23. Чемшит В.Г. Проектування як метод пізнання в освітній галузі 

„Технологія”. 
Титаренко В.П., 
кпн., декан ПДПУ 

24. Чемшит В.Г. Створення моделі територіальних освітніх округів у 
сільській місцевості. 

Охріменко І.В., кпн. 

25. Гарус І.Б. Діагностика навчальних досягнень учнів з 
математики. 

Москаленко М.Д., кпн.

26. Васільєв В.Д. Методичне забезпечення предмету основи захисту 
вітчизни. 

Пашко М.С., кпн. 

27. Настенко Н.В. Нові аспекти у сучасній системі виховання 
учнівської молоді. 

Матвієнко П.І., кпн. 

28. Сліпак В.О. Методичне забезпечення курсу Художня культура. Лобач О.М., кпн. 
 
Започатковано виробничо-практичне видання „Бібліотека педагогічного досвіду вчителів 
Полтавщини”. Для вчителів та учнів видано навчальний посібник „Геометрія 11 клас.” та 
„Алгебра 11 клас”. Структурно-логічні схеми. Автор – Доценко І.Д. – учитель-методист 
Полтавського міського ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського. 

В ході проведення заходів було вивчено роботу вчителів понад 250 вчителів області, відвідано  
до 400 уроків, біля 100 виховних заходів тощо. 

Відзначаючи регіональний компонент науково-методичної роботи, 5 заходів проведено 
консультативно-методичним центром ПОІППО, створеним в 2003 році на базі Кременчуцького 
педагогічного училища ім.А.С.Макаренка. 

Основною проблемою для вивчення в 2005 році були питання:  
– Підсумки науково-методичного забезпечення виконання Комплексного плану заходів 

щодо розвитку ЗНЗ сільської місцевості 1999-2005 рр.; 
– Підсумки виконання Програми „Обдаровані діти”; 
– Науково-методичне забезпечення ІІ етапу переходу на новий зміст, структуру і 12-річний 

тернмін навчання. 

Проведено 17 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. 
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4.2. Науково-методична робота кафедр 

Кафедра методики змісту освіти 

1. Випущено книгу “Соборність України: історія і сучасність”. 
 Єрмак О.П. 

2. Систематизовані матеріали “12-бальний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів” 
 Малаканова Л.В. 

3. Підготовлено збірник олімпіадних завдань з української мови та літератури. 
 Степаненко М.І., Коваленко О.П. 

4. Випущено монографію “Формально-синтаксична і семантична структура речень” 
 Степаненко М.І. 

5. “Людина шукає Людину або Довірившись інструкції Добра (Про книгу І.Мойсеєва 
“зарубіжна література в людинотворчому вимірі”)” 

 Чирка В.В. 
6. Підготовлені матеріали до літературної енциклопедії про Стаднюка І.Ф., Сергеєва-
Ценського С., Шулятикова І.М. 

 Вовк Я.Г. 
7. Випущено посібник “Формування комунікативної компетенції на уроках суспільно-
гуманітарних дисциплін” (методичні матеріали). 

Коваленко О.П. 
1. Підготовлені до друку модульний посібник кафедри методики змісту освіти: “Забезпечення 
науково-методичного рівня освітнього процесу через творче самовираження вчителя та 
впровадження інноваційних методик та технологій”. 

Пашко Л.Ф., викладачі кафедри 
2. Підготовлена стаття: „Характеризація (аналіз властивостей) полярних відношень при 
вивченні геометрії”. 

Яворський Е.Б. 
3. Підготовлені до друку статті: „Критерії оцінювання професійного становлення вчителя”, 
„Інтерактивні технології при вивченні хімії”, „Впровадження ідей Вальфдорської педагогіки в 
навчальний процес”. 

Малаканова Л.В. 
4. Випущено каталог для профільного навчання Профілізація шкільної освіти (науково-
методичні матеріали). 

Лисенко А.В. 
5.  Підготувати статті: „Нові імена в програмі української літератури”, „Активні та 
інтерактивні форми роботи на уроках словесності”. 

Лисенко А.В. 
6.  Підготовлений науково-методичний посібник “Оцінювання знань учнів в умовах 
профільного навчання”. 

Малаканова Л.В., Пашко Л.Ф. 
7.  Підготувати статтю: „Формування інформаційно-технологічних компетенцій в системі 
післядипломної освіти” 

Пашко Л.Ф. 
8.   Підготувати посібник для вчителів: „Технології інтеграції змісту освіти”. 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. 
9.  Написані завдання творчого рівня з української мови та літератури (стаття). 

Коваленко О.П. 
10.  Підготовлені матеріали  науково-практичної конференції “Великий подвиг народу”  
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Єрмак О.П. 
11. Соборність України: історія і сучасність (матеріали науково-практичної конференції). 

Єрмак О.П. 
12.  Написано методичний коментар до вивчення української мови на комунікативній основі 
“Хрестоматія з української мови”. 

Степаненко М.І. 
13. Методичні розробки уроків загальної біології в класах гуманітарного профілю (стаття). 

Козак І.О. 
14. Вивчення українсько-західно Європейських літературних зв’язків ХІХ-ХХ ст. в шкільному 
курсі (стаття). 

Вовк Я.Г. 
15. Підготовлені до видання та видати збірник “Формування природничо-наукової картини світу 
в учнів загальноосвітньої школи”. 

 Ільченко В.Р. 
16. Розроблено лекції та практичні заняття для вчителів української мови та літератури, 
початкових класів, котрі перебувають на курсах підвищення кваліфікації в ПОІППО 
ім.М.В.Остроградського з таких питань: 

– Актуальні проблеми літературної освіти; 
– Роль і місце літературного краєзнавства у навчально-виховному процесі школи; 
– Теоретико-методичні аспекти викладання української літератури в колі; 
– Література рідного краю в системі уроків позакласного читання. 

 Лисенко А.В. 
28. Підготовлено методичні рекомендації до початку нового навчального року, до роботи з 
учнями 5 класів 12-річної школи; рекомендації щодо ведення класних журналів; матеріал до 2-х 
обласних семінарів. 

Проведено заняття СДГ з проблеми “Діагностування навченості” та експериментальної 
творчої групи учителів словесності “Упровадження нових педагогічних технологій на уроках 
української мови та літератури” спільно з учителями Сумської та Харківської областей.  

Проведено 2 обласних семінари: 
“Формування літературної компетенції учнівської молоді” на базі ЗНЗ Полтави, 

“Формування комунікативної компетенції учнів” на базі ЗНЗ м. Комсомольська. 
Проведено обласну конференцію: “Світочі літературного духу України і сучасний 

навчально-виховний процес” для вчителів словесності області, а також обласну конференцію на 
базі Лубенського району “Із глибини народного життя” (до 70-річчя з дня народження В. 
Симоненка). 

Проведено зустріч 3-х поколінь спільно з обласним центром естетичного виховання  
“Собори наших душ”, де зустрілись творчі особистості – письменники, вчителі, діти. Участь в 
обласній конференції до Дня Української писемності. 

  
29. Удосконалено текст лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації: 

– Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури в школі. 
– Характерні тенденції розвитку сучасної зарубіжної літератури. 
– Українсько-західноєвропейські літературні зв’язки в шкільному курсі літератури. 
 

30. Підготовлено до друку текст лекції: “Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури в 
школі”. 

Здійснено наукове керівництво науково-дослідницькою роботою членів МАН 
Крюківського району м. Кременчука, які зайняли призові місця в обласному конкурсі 
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учнівських наукових робіт із зарубіжної літератури, переможниця обласного туру Мойсеєнко М. 
Зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі. 

Прочитано спецкурс з актуальних проблем розвитку Українсько-західноєвропейських 
літературних зв’язків для ліцеїстів с. Вовчин Лубенського району.  

Написано науково-методичні статті: 
 Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки // Зб. наук. праць 
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 1. – 
Серія “Філологічні науки”. – Полтава, 2005 (0,4 др. арк.) 
 Українська тема в польській літературі ХІХ ст. // Славістичні записки. – Тернопіль, 2005 
(0,4 др. арк.) 

 Вовк Я.Г. 
31. Доповнено тексти лекцій “Науково-теоретичні основи змісту сучасної освіти”, та тексти 
лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики. 
Поповнено Банк власного педагогічного досвіду слухачів курсів підвищення кваліфікації. 
Участь у розробці навчально-тематичного плану для вчителів фізики. 

 Пашко Л.Ф. 
32. Надруковано статтю в журналі “Постметодика” “Інтерактивні технології викладання різних 
дисциплін” (у співавторстві з викладачами кафедри та членами науково-дослідної групи). 
33. Готуються до друку методичні рекомендації “Оцінювання знань учнів”. Вийшли з друку 
підручник “Педагогіка”, де представлено дві глави – з дидактики та теорії виховання, а також 
методичний посібник “Педагогічні технології” – глава “Технології організації успіху у 
навчанні”. 

 Пашко Л.Ф. 
 

Кафедра менеджменту освіти 

Кафедрою видано: 
1. Освіта Полтавщини. Часопис. №4 / Ред. Охріменко І.В –Полтава: ПОІППО, 2005. – 92с. 
2. Освіта Полтавщини. Часопис. №5-6 / Ред. Охріменко І.В. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 103с. 
3. Діагностика управлінської культури керівників ЗНЗ: збірник тестів для керівників 

закладів освіти / Уклад. Королюк С.В. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 32с. 
4. Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника 

школи до взаємодії в умовах конфлікту /За наук. ред. Л.М.Карамушки – Полтава: ПОІППО 
2005. – 67с. 

5. І.В. Охріменко „Школа – не ремесло”. – Полтава: АСМІ, 2005. – 220с. 
6. До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З педагогічного 

досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОШ І ст.) / Укл. Цебрій І.В. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 
116с. 

Формування педагогічного колективу школи як колективу однодумців. Матеріали постійно 
діючого семінару директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів / Упор. Охріменко І.В., Королюк С.В., Дзюба Т.М. – 
Полтава ПОІППО, 2005. – 28 с. 

Викладачі кафедри взяли участь у роботі обласних та всеукраїнських конференцій, круглих 
столів та семінарів: 

В Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти 
Всеукраїнська науково-методична конференція „Інноваційні технології управління 
загальноосвітніми навчальними закладами”. 

22-24 вересня 2005 р. І.В. Охріменко. 
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Всеукраїнська науково-практична конференція організація навчальних закладів третього, 
четвертого рівня акредитації як соціально-педагогічних комплексів” 

11-12.11.2005 р. І.В. Охріменко 
Обласного семінару „Атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та перспективи” на 

базі ПОІППО. 
28.04.2005р. Охріменко І.В., Королюк С.В. 

Виїзного семінару у Б.Церкві „Впровадження регіональних програм та нових 
педтехнологій в менеджменті сучасного керівника” 

02-03.06.2005р. Охріменко І.В., Королюк С.В. 
Круглий стіл „Влада і громада в освіті: від подолання недовіри до ефективної співпраці” на 

базі ПОІППО 
15.02.2005р. всі члени кафедри. 

Всеукраїнська конференція „Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення” 
17 листопада 2005 р. С.В. Королюк 

Обласний навчальний семінар-практикум для директорів шкіл «Проблеми та перспективи 
становлення 12-річної школи. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради 
школи» на базі ліцею № 4 м. Кременчука. 

23.11.2005р. Охріменко І.В., Дзюба Т.М. 
У роботі семінару-тренінгу для керівників психологічних служб «Формування 

управлінської команди освітньої організації» на базі ПОІППО 
6-8.12.2005р. Дзюба Т.М. 

 

Кафедра педагогічної майстерності 

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

2. Підготовлено 17 (Матвієнко П.І. – 7; Білик Н.І. – 3; Моргун В.Ф. – 3; Цина В.І. – 2; 
Калюжна Ю.І. – 2) доповідей на всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях. 
Усі вони надруковані у матеріалах конференцій.  

3. Завершено основну роботу (доповнення, правки) з підготовки до друку 2 і 3-го 
науково-методичного посібника “Антологія краєзнавства Полтавщини”. 

4. Організовано і проведено: 
• обласний науково-практичний семінар „Шляхи розвитку професійної 

компетентності вчителя”, 31 березня; 
• Майстер-класи: „Інтерактивні технології розвитку творчого потенціалу педагога-

майстра”, „Розвиток педагогічної майстерності засобами краєзнавства”, 
„Інтерактивне спілкування як показник майстерності вчителя”, „Розвиток творчості 
вчителя та учня”, „Методики визначення рівня творчості вчителя”; 

• Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Педагогічна майстерність учителя: 
проблеми і перспективи розвитку” (28 вересня); 

• Майстер-класи: „Організація роботи із слухачами курсів по вивченню сучасних 
педагогічних технологій”, „Збагачення педагогічної майстерності вчителя засобами 
краєзнавства”, „Технологія роботи із практичними психологами загальноосвітніх 
навчальних закладів”; 

5. Проведено обласний конкурс для учнів „Авторська збірка поезій школяра” (1 червня, 
31 учасник + батьки+вчителі+слухачі курсів = 110 чол.) 

6. Проведено консультацій для слухачів курсів: 
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• групових – 102 х 3 + 40 х 4 +3 х 2 + 3 х 1 = 475 год.  
• індивідуальних консультацій – 240 чоловік (0,5 год. на слухача). 

7. Проведено цикл занять з краєзнавства із учнями та вчителями Калениківської 
спеціалізованої школи Решетилівського району. 

8. 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” (3 семінари) 

9. Наукове керівництво школами: 
• Матвієнко П.І. – Калениківська спеціалізована школа Решетилівського району; 
• Білик Н.І. – ліцей №4 м. Кременчука – робота над проблемою „Саморозвиток, 
самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах 12-річного 
навчання в ліцеї” (підготовлено 2 семінари, готується до видання збірник уроків); 

• Білик Н.І. – Хорольська гімназія – робота над проблемою „Ціннісні засади 
української родини в умовах особистісно орієнтованої освіти” (підготовлено 2 
педради, стаття, компакт-диск „Презентація гімназії”. 

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

10. Доповіді:  
• Білик Н.І. Вчитель цілісної природничо-наукової освіти // Цілісна природничо-
наукова освіта у 12-річній школі: Всеукраїнська науково-практична конференція 
(ПОІППО, 14 квітня 2005); 

• Білик Н.І. Трансформація інтегральних технологій через педагогічні журнали ІППО // 
Всеукраїнська науково-практична конференція; 

• Матвієнко П.І. Науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності 
вчителів в умовах реформування освіти // Всеукраїнська науково-практична 
конференція (28 вересня 2005) т.ін. 

11. Протягом року надавалась методична допомога 34 освітнім закладам області. 
12. Видано 10 номерів обласного науково-практичного освітньо-популярного ж. „Імідж 

сучасного педагога” (головний редактор): №№50-59, 2005. 
 

Кафедра філософії і економіки освіти  

Науково-методична робота кафедри філософії і економіки освіти зосереджувалася на 
виконанні рішень Всеукраїнського педагогічного форуму „Турбота про вчителя – надія на 
майбутнє” за участю Президента України, використанні методу проектів та інтерактивних форм 
у проведенні занять на курсах ПК, сучасних способів мультимедійної візуалізації навчального  
процесу, розвиткові фонду науково-методичної літератури для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. З цією метою зібрано і подано в бібліотеку інституту теки зі 
ксерокопіями та оригіналами друкованих праць працівників кафедри за 2004 рік. 

КФіЕО у 2004 р. позиціонувала себе як підрозділ ПОІППО, який обґрунтовує та ініціює 
комплекс інституційних заходів, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності в навчальних 
закладах області, створення „інноваційного поясу” навколо ПОІППО – мережі навчальних 
закладів, що доказово демонструють впровадження інноваційних проектів. З цією метою 
підтримувалося проведення семінарів ПОІППО „Технологія здійснення експертизи інноваційної 
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діяльності”, „Шляхи розробки інноваційних проектів”, „Впровадження інноваційних технологій 
у роботу НВК”, підготовку відповідних методичних рекомендацій. З цією метою КФіЕО 
співпрацювала як з різними підрозділами ПОІППО, так і з зовнішніми інституціями -  з проблем 
навчального книговидання (у рамках мережі освітньої політики МВФ), з громадянської освіти, 
реалізація  обласної моделі громадянської освіти. 

КФіЕО у 2005 р. підготувала і провела  Всеукраїнську конференцію освітніх НДО 
„Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третього сектору” спільно з 
Мережею освітньої політики Міжнародного фонду “Відродження” та Центром освітньої політики 
(м. Львів) за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та “Фонду сприяння демократії” 
Посольства США в Україні; брала участь в організаційному забезпеченні проведення 
Всеукраїнського педагогічного форуму „Турбота про вчителя – надія на майбутнє” (23-24.05. 2005). 

КФіЕО забезпечувала науково-методичну підтримку виконання плану заходів у 2005 
році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 
України на 2004-2007 роки згідно вхідного листа №77 від 03.02. 2005 р. і №112 від 23.-2.2005 р. 
Полтавської обласної державної адміністрації та управління освіти і науки, включилася у 
реалізацію проекту „Інформування територіальних громад щодо ЄС та європейської інтеграції: 
приклад м. Полтави”, який здійснюється Інститутом регіональних та євроінтеграційних 
досліджень „ЄвроРегіо Україна” (м.Київ) та Центром соціальних досліджень (м.Полтава) за 
підтримки Польсько-Американсько-Української ініціативи про Співпрацю. У цьому напрямі 
було підготовлено матеріали ректору ПОІППО про роботу КФіЕО до конференції 
„Післядипломна педагогічна освіта в умовах глобалізації”. Кафедра продовжила роботу з 
підготовки посібника „Філософія освіти в європейському контексті”, призначеного для 
ознайомлення учителів з питаннями Болонського процесу.  

Продовжено роботу з розвитку методики економічної освіти, зокрема, надане 
сприяння НРЕО відповідно окремого робочого плану у підготовці і проведенні Обласним 
центром економічної освіти 26-28.03 Всеукраїнського семінару „Методика вивчення економіки 
в початковій школі” для методистів ОІППО Північного, Східного та Центрального регіонів 
України  відповідно гранту НРЕ; 23–27.04 проведено обласний семінар-тренінг  „Методика 
вивчення економіки в початковій школі” для методистів початкового навчання РМК (ММК) та 
вчителів початкових класів за фінансової підтримки NCEE (ЦЕіБО, Заєць Г.М., Лелюк Ю.М.); 
проведено третій семінар обласної школи бізнесу учнівської молоді на базі інституту „Світоч” 
(8.04), конкурс «Молода економіка». 

Працівники кафедри наполегливо збагачували свій професійний рівень і брали участь у 
відповідних заходах, що сприяють такому збагаченню (Круглий стіл «Обмін професійним 
досвідом в освіті: перспективні шляхи  та форми роботи» - 7 липня 2005р. м. Київ, Київський 
Ресурсний Центр випускників американських програм, Клепко С.Ф.). 

Завдання кафедри – виробляти систему рішень для працівників інституту і системи освіти 
області щодо фундаментальних напрямів удосконалення якості освіти. Разом з тим, методична 
робота кафедри вимагає поліпшення, зосередження на питаннях, які цікавлять учителів області.  

Кафедра не допрацьовує щодо забезпечення профілізації старшої школи. Можна було б 
очікувати більшої активності, зокрема,  викладачів, к.е.н. В.П.Гетала та Ю.М.Лелюк щодо 
відповідної проробки економічних профілів в системі освіти області.  

Необхідно посилити спільно з навчальним відділом і ректоратом роботу з позаштатними 
лекторами ПОІППО, провівши з їх участю засідання кафедри і ознайомити їх з концепцією 
кафедри. Необхідно оновити (виготовити) стенди кафедри. 

 
Необхідно видати на допомогу вчителю: 
1. „Анотований каталог друкованих праць викладачів кафедри філософії і економіки 

освіти”.  
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2. Аналіз і облік роботи ПОІППО з питань євроінтеграції. 
3. Рекламну  брошуру  та матеріал для веб-сторінки про КФіЕО. 
4. Опис педагогічної технології „Школа, яка керує знаннями”. 

Клепко С.Ф. 

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

ПОІППО у 2005 р. провів 8 Всеукраїнських та 7 обласних науково-практичних 
конференцій, у яких взяли участь 929 фахівців, у тому числі 164 з поза меж області. Обсяг 
опублікованих матеріалів за результатами конференцій  становить 51,33 ум.друк.арк. 

Кількість опублікованих рекомендацій конференцій 6, кількість публікацій в пресі – 8. 
 
СТАТУС, ПРОБЛЕМА 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

ДАТА  
І ВІДПОВІД. 

К-СТЬ 
УЧАСН. 

У Т.Ч. ПОЗА 
МЕЖ 
ОБЛАСТІ 

ОБСЯГ 
ОПУБЛ. 
МАТЕР. 

К-СТЬ 
ОПУБЛ. РЕКО 
МЕНД. 

К-СТЬ 
ПУБЛ. В 
ПРЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 
СЕМІНАРИ 

      

1. „Цілісна природничо-
наукова освіта у 12-річній 
школі” 

7 квітня 
ТМЦ ІЗО АПН 
України, 
Ільченко В.Р. 

72 18 2,53 0 0 

2. „Літературний дискурс: 
генезис, рецепція, 
інтерпретація ”  

21 квітня 
ВГД, Чирка 
В.В. 

0 0 0 0 0 

3. IX Всеукраїнські 
читання 
„М.В.Остроградський: 
методики викладання в 
сучасній школі”  

22-23 вересня 
ВПМД, Гарус 
І.Б. 

80 0 13,1 1 1 

4. „Педагогічна 
майстерність учителя: 
проблеми і перспективи 
розвитку” 

4-5 жовтня 
КПМ, Білик 
Н.І ., Новак 
О.О 

110 40 0 0* 0* 

5. „Компетентнісно-
орієнтована освіта в 
умовах сьогодення” 

17 листопада 
КМЗО, Пашко 
Л.Ф. 

90 0 0 
 

0* 0* 

6. „Американська 
філософія освіти очима 
українських дослідників»2 

22 грудня 
КФіЕО, 
Клепко С.Ф. 

70 30 21,0 1 2 

ОБЛАСНІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

      

1. “Поезія із глибини 
народного життя”. До 70-
річчя від дня народження 
В.Симоненка. 

Січень 
ВГД, 
Коваленко 
О.П. 

120 6 0 0 0 

2. “Досягнення та 
перспективи розвитку 
системи розвивального 

Січень 
 
 

42 0 1,8 0 1 

                                                 
2 Ця конференція була проведена в рамках підготовки конференції „Філософія освіти для 

суспільства знання” у партнерстві з науковою секцією “Фундаментальні проблеми безперервної освіти” 
Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України за фінансової підтримки Посольства США в 
Україні. 
          *матеріали конференції віддано до редакції ж. „ІСП”. 
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навчання на Полтавщині”. ВДПСО, 
Дзюба Л.П. 

3. „Виховання патріота. 
Проблеми та здобутки 
освітян Полтавщини”. До 
60-річчя Дня перемоги над 
німецько-фашистськими 
загарбниками. 

Березень 
Настенко 
Н.В., Магдик 
О.О. 

92 0 6,3 1 1 

4. “Забезпечення 
наступності між 
дошкільною та 
початковою ланками 
освіти при переході на 
новий зміст і структуру 
початкової освіти”. 

 
Травень 
 
 
ВДПСО, 
Дзюба Л.П. 

0 0 0 0 0 

5. „Проектно-
технологічний підхід, як 
основа оновлення змісту 
трудового навчання у 12-
річної школи” 

 
Жовтень 
 
ВМВ, Чемшит 
В.Г. 

83 0 4,33 1 1 

6. „ Проблеми і 
перспективи становлення 
12- річної школи”   

Жовтень 
КМО, 
Охрімненко 
І.В. 

35 20 2,27 1 1 

7. „Світочі літературного 
духу і навчально-
виховний процес” 

Листопад 
ВГД 
Коваленко 
О.П. 

75 0 0 0 1 

Позапланові заходи  0  0   
Всеукраїнська 
конференція освітніх НДО 
„Державно-громадське 
управління освітою: 
порядок денний для 
третього сектору” 

23-24 травня 
КФіЕО, 
Клепко С.Ф. 

60 50 0 1 2 

Всеукраїнська науково-
практична  конференція 
”Українська преса 
початку ХХ століття як 
націотворний чинник”, 
присвячена 100-річчю 
виходу  в світ перших 
номерів часописів 
“Хлібороб,” Громадська 
думка”, “Рідний край” 

24-25 
листопада 
ВГД, Магдик 
О.О. 

0 0 0 0 0 

ВСЬОГО  929 164 51,33 6 8 
 
Всеукраїнська конференція „Досвід та проблеми громадянської освіти в загальноосвітніх 

закладах Полтавщини у контексті виконання „Регіональної моделі громадянської освіти”, 
запланована на 24-25 листопада 2005 р. (ВГД, Магдик О.О.) перенесена на січень у зв’язку з 
побажанням МОН провести її спільно з Радою Європи. 

 
Внаслідок проведення конференцій підрозділи ПОІППО поглибили координацію 

наукових і науково-методичних досліджень з фахівцями поза межами області, апробували свої 
наробки серед широкого педагогічного загалу. 
 



 49

4.4. Координація експериментальної діяльності в області (Гладка Т.І.) 

У 2005 році експериментальна діяльність здійснюється у 10 районах (містах) області 
(м.м. Полтава, Миргород, Крюківський р-н м. Кременчука, м.Лубни, Зіньківський, Карлівський, 
Пирятинський, Решетилівський, Семенівський та Хорольський). Педагогічними 
експериментами охоплено 4 дошкільних та 9 загальноосвітніх навчальних закладів області, в 
яких працюють 244 педагоги та навчаються 3982 учні.  

До обласного банку експериментальної діяльності внесено 11 експериментів: 2 
експерименти всеукраїнського рівня : 

 "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 
розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" (НВК 
ясла-садок-початкова школа № 26 „Перші кроки” м.Полтави, НВК ясла-садок-
початкова школа № 45 м. Полтави,  середня загальноосвітня школа № 34 м. Полтави);  
 “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів” (гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка м.Миргорода);  

 
3 – регіонального:   

 "Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів" 
(Пирятинський ліцей); 

 "Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних 
закладів Полтавської області" (ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 59 "Малятко" 
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Полтави, ДНЗ (ясла-садок) 
"Сонечко м.Пирятина);  

”Формування цілісної, інтелектуально-розвиненої особистості, відповідно до соціального 
запиту суспільства”  (спеціалізована школа № 2 м. Зінькова) та 6 експериментів 
районного рівня (спеціалізована школа № 6 з поглибленим вивченням англійської мови м. 
Лубен, спеціалізована школа № 7 м.Кременчука, Карлівська гімназія ім.Н.Герасименко,    
Жовтневий навчально-виховний еколого-валеологічний комплекс Решетилівського р-ну, 
Хорольська гімназія, Семенівський НВК № 2). 
У процесі експериментальної роботи (формуючий етап) "Соціальна адаптація та 

інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" дитячими дошкільними закладами № 26 
„Перші кроки”, № 45 м. Полтави  розроблено дидактичні матеріали для дітей із ЗПР; методичні 
рекомендації для педагогів у групах "включення"; індивідуальні ігри та картки по навчанню 
дітей грамоти та математики; рекомендації для батьків "Відстоювання та захист прав дітей з 
особливими потребами". Проведений аналіз індивідуальних досягнень кожної дитини з 
особливими потребами у динаміці та кореляцію їх досягнень, вивчено показники навчальних 
досягнень експериментальних та контрольних груп.  

У Пирятинському ліцеї відповідно до програми експериментальної роботи "Психолого-
педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів" проведено четвертий зріз 
комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку учасників навчально-виховного 
процесу. Експеримент перебуває у стані завершення. 

На підготовчому етапі експериментальної роботи регіонального рівня "Впровадження 
вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів Полтавської 
області", яка була розпочата у 2004 році на базі дошкільних закладів № 59 "Малятко" м. 
Полтави та "Сонечко" м. Пирятина, проведено фіксацію початкового стану показників 
системного спостереження за рівнем розвитку здібностей дітей, їхніми особистими якостями, 
здоров’ям та соціальною адаптованістю. 
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Заслуговують на увагу педагогічні експерименти районного рівня у Карлівській гімназії 
ім.Н.Герасименко та Жовтневому НВЕВК Решетилівського району.  

"Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів"– тема 
експериментальної діяльності, яка перебуває на узагальнюючому етапі у Карлівській гімназії ім. 
Н.Герасименко. 

В основі гімназії як школи рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів 
застосовується системний підхід до здійснення міжкласної профільної диференціації, 
особистісно орієнтований підхід до навчання. Розвиток і саморозвиток учня відбувається на 
основі врахування його індивідуальних особливостей.  

Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів у навчальному 
закладі забезпечується шляхом удосконалення організації навчально-виховного процесу, 
вивченням і врахуванням вікових психологічних особливостей, розумових сил і 
пізнавальних можливостей дітей, темпів розвитку їхньої свідомості. 

Протягом десяти років експериментальної роботи у школі працювали творчі групи, 
проводились семінари-практикуми, фестивалі фрагментів особистісно орієнтованих уроків, 
години спілкування з науковцями, семінари для малодосвідчених вчителів, науково-
практичні конференції. 

Результатом даного експерименту стала розробка гнучкого  освітнього середовища, 
адаптованого до потреб розвитку особистості, в якому дитині не нав'язуються шляхи становлення, а 
створюються якомога більше умов для реалізації її можливостей, саморозвитку; розпрацьована 
модель особистісно орієнтованого уроку, учителями підготовлені авторські програми спецкурсів, 
створено циклограму роботи з обдарованими дітьми, впроваджено систему психолого-педагогічних 
досліджень розвитку особистості учня. 

Експеримент "Збереження психічного і фізичного здоров’я дітей в умовах навчально-
виховного процесу", який здійснюється на базі Жовтневого НВЕВК Решетилівського району 
внесений до обласного банку освітніх інновацій. Аналіз щорічної звітності щодо його ходу дає 
можливість стверджувати, що робота ведеться відповідно поставлених завдань етапів 
експерименту. У ході експериментальної роботи педагогічним колективом розроблено методики 
психо-діагностичного, медико-санітарного обстеження учнів, розпрацьована власна шкільна 
програма валеологізації навчального процесу, система спортивно-масової роботи. 

Необхідно відмітити, що активно ведеться в цьому році організаційна робота  щодо 
залучення навчальних закладів в експериментальну роботу в Автозаводському районі м. 
Кременчука, м. Комсомольську, Карлівському,  Гадяцькому, Котелевському, Кременчуцькому, 
Лохвицькому, Новосанжарському, Хорольському районах. На місцях визначені напрями 
експериментальної роботи, розробляються програми, вирішується проблема фінансування. 

Поряд з цим існують проблеми у проведенні експериментальної діяльності. Так, через 
відсутність фінансування з 2003 року в Миргородській гімназії ім. Т.Г.Шевченка не 
оновлювався діагностичний комплекс "Універсал".  

У спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова практично не здійснюється ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна наукове керівництво експерименту регіонального рівня «Формування цілісної, 
інтелектуально-розвиненої особистості, відповідно до соціального запиту суспільства», відсутні 
програми для 5-6 класів з розвивального навчання, не всі учителі пройшли відповідну курсову 
підготовку. 

Слід зазначити, що в порівнянні з 2003 роком зріс відсоток задіяних районів області в 
експериментальній діяльності (2003 рік – 16%, 2004 – 23 %, 2005 – 32 %). Але в той же час ось 
уже декілька років залишаються не охопленими експериментальною роботою навчальні заклади 
в 11 районах (Великобагачанський, Диканський, Глобинський, Гребінківський, Кременчуцький, 
Лубенський, Миргородський, Полтавський, Чорнухинський, Чутівський, Шишацький). 
Проблеми та завдання експериментальної діяльності в області висвітлені в наказі управління 
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освіти і науки від 19.05.05. № 282 "Про стан та завдання інноваційної та експериментальної 
діяльності в області".  

З метою активізації впровадження інноваційної діяльності та проведення педагогічних 
експериментів у навчальних закладах області Полтавським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського у 2005 році було проведено 
комплекс заходів.  

Протягом року відбулися науково-практичні, навчально-методичні семінари методистів 
рай(міськ)методкабінетів, які відповідають за питання здійснення інноваційної та 
експериментальної освітньої діяльності в районі, з теми: "Технологія здійснення інноваційної 
освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі", завідуючих 
райміськметодкабінетів "Організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій в 
навчально-виховний процес”, директорів загальноосвітніх навчальних закладів області 
"Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як 
шлях до створення моделі “Школи майбутнього".  

ПОІППО здійснювалась організаційна робота щодо участі навчальних закладів області в 
експериментах всеукраїнського рівня "Формування конструктивних умінь особистості засобами 
дизайн-освіти в умовах навчальних науково-виробничих комплексах" та регіонального рівня 
"Профільне навчання на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмета у 
загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості".Навчальні заклади області були 
залучені в Канадсько-Український проект "Розбудова демократії", яким передбачено пілотне 
викладання курсу "Громадянська освіта (основи демократії)" в 11 класі та проведення апробації 
електронних засобів навчання.  

На виконання п.2.7.4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522, 
та з метою забезпечення контролю за ходом експериментальної діяльності в області протягом 
2005 року на вченій раді ПОІППО слухалися питання проведення експериментів у навчальних 
закладах області "Про хід експериментальної діяльності в навчальних закладах Решетилівського 
району", "Про підсумки проведення експериментальної роботи у Карлівській гімназії 
ім.Н.Герасименко щодо створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів", 
"Про хід експерименту всеукраїнського рівня "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство 
дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах"( НВК №№ 26, 45, ЗНЗ № 34 м. Полтави),"Створення 
системи виховної роботи в ЗНЗ на основі психолого-педагогічного проектування соціального 
розвитку особистості учнів"( гімназія ім. Т.Г.Шевченка м. Миргорода) .   

Протягом року ПОІППО на місцях надавалась методична допомога у проведенні 
експериментальної діяльності гімназії ім. Т.Г.Шевченка м. Миргорода (вих. від 6.05.05.  № 470), 
спеціалізованій школі № 2 м.Зінькова направлені відповідні листи (від  05.05.05. № 01-11/704), 
(від 21.06.05. № 571),  (від17.11.05. № 962 ). 

На допомогу директорам, методистам районних (міських) методичних кабінетів у 
здійсненні інноваційної та експериментальної діяльності підготовлено збірникметодичних 
рекомендацій "Здійснення інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів в 
загальноосвітніх навчальних закладах: Методичні рекомендації.Полтава: ПОІППО, 2005.– 24 с. 

У серпні 2005 року ПОІППО була організована обласна виставка-презентація 
"Інноваційні технології навчання". На виставку були направлені матеріали інноваційної та 
експериментальної освітньої діяльності з  13 районів області (Автозаводський р-н м. 
Кременчука, м. Комсомольськ, Зіньківський, Карлівський, Козельщинський, Кременчуцький, 
Лохвицький, Новосанжарський, Оржицький, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, 
Хорольський). За результатами проведеної обласної виставки підготовлено наказ управління 
освіти і науки від 31.08.05. № 446 "Про підсумки проведення обласної виставки "Інноваційні 
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технології навчання" та підготовку Полтавської області до участі у Другій виставці-презентації 
МОН "Інноваційні технології навчання". 

7 районів області Автозаводський район м. Кременчука, м. Комсомольськ, Зіньківський, 
Карлівський, Новосанжарський, Решетилівський та Хорольський  представляли Полтавську 
область у Другій виставці-презентації Міністерства освіти і науки України "Інноваційні 
технології навчання", яка проходила 28-30 вересня 2005 року у м. Києві в Експоцентрі 
"Олімпійський". 

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2-005 "Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" 
Міністерством освіти і науки України розробляється пілотний проект "Школа майбутнього".  

ПОІППО у листопаді 2005 року вже  створена творча група директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів, яка працюватиме протягом наступного року над розробкою інноваційних 
освітніх проектів, пошуку шляхів до створення моделі  "Школи майбутнього".  
 
 
 
 
4.5. Апробація нових підручників (Сиротенко Г.О., Кирилюк М.В.) 

 В інституті склалася певна система апробації навчальної літератури яку, відповідно до 
“Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів” 
затверджене наказом МОН України від 12.06.01 № 447, координує Центр педагогічних 
інновацій і інформації ПОІППО. 
 Щорічно відповідно до наказу МОН України видається наказ обласного управління 
освіти і науки про проведення апробації підручників у котрому подається: 

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

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

 В 2004/2005 навчальному в області апробувалося 11 підручників (наказ МОН України № 
689 від 31.08.2004 “Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2004/2005 навчальному році, однойменний наказ управління освіти і 
науки № 444 від 23.09.04).  98 учителів та 3 480 учнів взяли  участь в апробації підручників 
відповідно цих наказів.  
 Аналіз результатів апробації свідчить, що підручники для початкової школи в основному 
відповідають вимогам Держстандарту та навчальним програмам. Зміст підручників 
оптимальний, забезпечує можливість опанування учнями програмового матеріалу, спонукає до 
застосування знань на практиці, вчить спостерігати, аналізувати та вивчати навколишній світ. 
Але в деяких підручниках  недостатня кількість творчих завдань, тлумачного пояснення слів, 
обсяг програмового матеріалу дещо перевантажений. У підручнику «Читанка» для 4 класу 
(автор В. Науменко) відповідність змісту підручника навчальній програмі неповна. Відсутні 
твори усної народної творчості, окрім легенд (міфів), які представлені в незначній кількості. У 
підручнику немає художніх творів І. Франка, М. Коцюбинського,  Л. Костенко, Остапа  Вишні 
та ін. 
 У підручниках з фізики, геометрії, хімії, географії  дотримано вимоги Державного 
стандарту загальної середньої освіти. 
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Підручник з фізики містить навчальні ситуації, різнорівневі задачі (роботи), що спонукає 
формуванню вмінь і навичок, а також самооцінки учнів. Включає ситуації, які створюють умови 
для педагогічної творчості вчителя. 

Разом із тим, підручнику бракує інструкцій до деяких фронтальних лабораторних робіт, 
додатків, словників, довідкових таблиць, довідникових даних, які використовуються при 
розв’язанні задач та при виконанні лабораторних робіт та ін. 

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

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

Із метою створення умов для впровадження в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
забезпечення їх навчальними комп’ютерними програмами і відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 22.10.2004 р. №813 „Про проведення апробації електронних засобів 
навчального призначення” та наказу управління освіти і науки Полтавської державної 
адміністрації від 26. 11. 2004 р. № 567 «Про проведення апробації електронних засобів 
навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів» в області проведено 
апробацію електронних засобів навчального призначення з 12 предметів, а саме: біологія, 
українська література, історія, зарубіжна література, українознавство, алгебра, географія, 
геометрія, англійська мова, інформатика, фізика. 

У 48 загальноосвітніх навчальних закладів області в 2004-2005 н.р. відбулася апробація 9 
електронних засобів навчального призначення, а саме: Біологія 8-9. Людина, Міфи народів 
світу, 5-9 клас, Системи лінійних рівнянь, 7-8 клас, Таблиця Менделєєва, 8-11 клас, Україна та її 
регіони, 8-9 клас, Динамічна геометрія, 7-9 клас, Фізика 7, 100000 Words 7-11 клас, 
Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування, 10-11 клас.  

Методисти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського узагальнили матеріали анкетування вчителів, які брали участь в апробації 
та проводили експертну оцінку електронних засобів навчального призначення розроблену 
Науково-методичним центром організації розробки та виробництва засобів навчання 
Міністерства освіти і науки.  

 
1. БІОЛОГІЯ 
Використання електронного засобу навчального призначення (ЕЗНП) під час проведення 

уроків біології розширює можливості оволодіння дітьми новими знаннями. Педагогами 
відмічено цілу низку позитивного, а саме: 

1. Посібник дозволяє запроваджувати інноваційні технології навчання. 
2. Використання посібника підвищує інтерес учнів до предмету, дає змогу опрацювати 

матеріал уроку без допомоги вчителя, що спонукає учнів самостійно робити висновки, 
узагальнення, логічно мислити, працювати творчо. 
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3. Позитивною є можливість розглянути системи органів у різних ракурсах і різному 
масштабі. 

4. Викликають цікавість і полегшують засвоєння матеріалу мультиплікаційні (анімаційні) 
фрагменти, що показують протікання деяких фізіологічних процесів. 

5. Заслуговують на увагу мікрофотографії деяких органів. 
6. Чудово виконані і оформлені лабораторні та практичні роботи для 9-их класів. 
7. Посібник відповідає віковим особливостям учнів. 

Проте варто відмітити деякі недоліки ЕЗНП „Біологія – 8-9. Людина”: 
1. Посібник дублює текст і малюнки підручника. 
2. Немає матеріалу, який би активізував опорні знання учнів. 
3. Не прослідковуються міжпредметні зв’язки. 
4. Немає різнорівневих завдань для контролю знань учнів. 
5. Не застосовується диференційований підхід до вивчення матеріалу. 
6. Деякі теми („Ендокринна система”, „Статева система”, „Видільна система”) розкриті 

недостатньо. 
Учителі висловили пропозиції щодо поліпшення електроного посібника „Біологія – 8-9. 
Людина”: 

1. Доповнити посібник цікавими, сучасними науковими матеріалами. 
2. Включити теми програмового матеріалу 9-го класу: „Екологія людини”, „Антропогенез”, 

„Психологія людини”. 
3. Збільшити кількість мікрофотографій та анімаційних фрагментів. 
4. Зробити німі малюнки систем органів або фізіологічних процесів з можливістю для учнів 

зробити вірні підписи самостійно, але під контролем програми. 
5. Доповнити посібник контролюючою частиною при вивченні кожної теми. 
6. Помістити портрети і коротку інформацію про вчених, що вивчали ті чи інші системи 

органів, зробивши посилання. 
7. Включити творчі завдання для учнів. 
8. Створити розширені методичні рекомендації до електронного посібника по кожній темі. 

 
2. АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРІЯ 
Електронні засоби навчального призначення “Системи лінійних рівнянь” та «Динамічна 

геометрія, 7-9 клас» відповідають сучасним вимогам підвищення інформаційної культури 
вчителя і учня, є засобом підвищення інтересу до вивчення предмету. 

Електронний підручник дає змогу ефективно застосовувати різні види оцінювання знань 
учнів, впроваджувати різноманітні форми роботи на уроці. 

Розділ “графічний спосіб розв’язування систем рівнянь” відповідає вимогам наочності, 
виховує в учнів графічну культуру.  

Доцільно використовувати даний ЕЗНП в поєднанні з традиційним підходом викладання 
математики. 

Дана програма повністю охоплює тему “Системи лінійних рівнянь”. За допомогою неї 
можна вчити теоретичний матеріал, організовувати актуалізацію опорних знань, формувати 
уміння і навички учнів, розв’язуючи велику кількість вправ. Підбір вправ відповідає 
різнорівневому та диференційованому підходу до навчання учнів.  

Теоретичний виклад матеріалу побудовано лаконічно і послідовно, що сприяє розвитку 
логічного та алгоритмічного мислення.  

Рівень вправ і задач дозволяє використовувати дану програму у 9 класі на уроках 
геометрії при вивченні теми “Площі фігур” та  на уроках алгебри –“Розв’язування текстових 
задач за допомогою СЛР”. 
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Недоліки ЕЗНП: наявність фахових неточностей в теоретичному матеріалі; у розділі 
“Розв’язування СЛР графічним способом” при знаходженні відповіді, програма видає запис 
“відповідь неправильна, але самостійна”, хоча розв’язок правильний; виникли труднощі при 
установці “робочого місця вчителя”, зокрема “генератора завдань”; 

Пропозиції. Апробація ЕЗНП, а також подальше використання даного засобу на уроках 
вимагає обов’язкового, відповідного матеріально-технічного забезпечення, підготовки вчителя, 
наявності лаборанта. А також відповідної побудови навчального процесу: вивчення 
інформатики з 5 класу та можливості використання кабінету інформатики на уроках 
математики. 

Самостійно працювати з даною програмою учень зможе лише після довготривалої 
роботи під керівництвом вчителя і то за умови, що учень досконало володіє комп’ютером. 

Динамічна геометрія на думку вчителів математики це не підручник, але він може 
використовуватись як допоміжне середовище, наочного зображення геометричних фігур. 
 
3. ГЕОГРАФІЯ 

ЕЗНП “Україна та її регіони” – атлас для 8 – 9 класів перший педагогічний програмний 
засіб (ППЗ) з географії ( за рекомендаціями ПОІППО апробується у Супрунівській ЗОШ 
Полтавського району з 2003- 2004 н.р.; одним із проміжних результатів є перша версія 
методичних рекомендацій “Використання педагогічних програмних засобів при вивченні 
географії “, матеріали обласного семінару керівників методичних об’єднань вчителів географії, 
2004р)  

Рекомендувати виробнику: звернути увагу на рекомендації вчителю, щодо підготовки до 
проведення уроків, системність  і оригінальність викладу змісту навчального матеріалу атласу ; 
урізноманітнити можливості ЕЗОП для визначення рівня навчальних досягнень учнів; звернути 
увагу на використання даної програми у міжпредметних зв’язках; розширити можливості 
використання навчального матеріалу атласу відповідно принципам розвиваючого навчання ; 
завдання для самоперевірки та самоконтролю вибудувати за диференційованим підходом до 
змісту та пізнавальних інтересів учнів; урізноманітнити застосування учителем різних 
дидактичних методів та прийомів роботи з атласом; звернути увагу на якість звукового 
супроводу та інтеграцію з Інтернетом; збільшити обсяг регіонального огляду; збільшити 
кількість тематичних карт кожної області (по можливості); включити до переліку карт контурні 
карти України, областей (з завданнями); ширше висвітлити тему ”Фізико – географічне 
районування” з допомогою слайдів, динамічних моделей; включити відео сюжети; розробити 
блок контурних карт з теми ”Своя область”. 

При розробці наступної версії атласу “Україна та її регіони” рекомендуємо врахувати 
вміння та навички роботи дітей відповідної вікової категорії з більш складними в управлінні 
програмами з якими вони працюють в позаурочний час. 

 
4. ІСТОРІЯ 
Слід відзначити, що ППЗ „Міфи народів світу, 5-9 клас” охоплює занадто вузьку частину 

курсу “Історія Стародавнього Світу. Стародавній Рим”. 
Систематичне використання на уроках проблематичне, краще б електронний підручник 

розподілявся по темам, де була б і додаткова інформація і текстові питання до кожної теми. 
На нашу думку посібник можна використовувати як додатковий матеріал з окремих тем, 

що не може замінити підручник. Текстові завдання можна використовувати як варіант 
опитування, але їх потрібно адаптувати до вікових можливостей учнів 6-х класів. 

5. ФІЗИКА  
Експертна оцінка анкет електронного засобу навчання «Фізика-7» свідчить про те, що: 

 Навчальний матеріал у формуванні назв розділів відображено повністю. 
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 Обсяг навчального матеріалу охопленого змістом повністю відповідає діючої навчальної 
програми. ЕЗНП можна використовувати у комплексі з традиційними засобами навчання. 

 Структура ЕЗНП забезпечує наступність викладання навчального матеріалу. 
 ЕЗНП надає учневі можливість самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. 
 Можна зазначити деякі недоліки у структурі та змісті ЕЗНП: недовершеність 
методичних рекомендацій для вчителя щодо використання ЕЗНП у навчально виховному 
процесі. 

 Недостатнє відображення сучасного стану розвитку вітчизняної науки і техніки. 
Пропозиції. Доцільно розширити матеріал теми “Робота та енергії”, збільшити кількість 

експериментальних лабораторних робіт.  
У подальшій розробці ЕЗНП необхідно створити розділ у якому було відображено стан 

сучасної науки та матеріал про українських вчених фізиків. 
 
6. АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ЕЗНП „Навчальне середовище “10000 Words” для комп’ютерної підтримки курсу 

іноземної мови. Даний ЕЗНП проходила апробацію у 5-и  загальноосвітніх навчальних закладах: 
Новосанжарський НВК ( вч.Лещенко Т.М.), 

Козельщинський НВК ( вч.Литвин І.В.), Комсомольська гімназія (вч.Полякова Г.В.),  
ліцею № 4 м.Кременчука (вч.Олексієнко О.О.), спеціалізована школа № 3 м.Полтави 
(вч.Іолтуховська Г.О.).  

В результаті апробації вчителі відмічають, що дана програма є ефективною у формуванні 
лексичних навичок, тематика відповідає шкільній програмі, об’єм лексичного матеріалу 
достатній. Завдяки своїм режимам роботи тренується зорова та слухова пам'ять учнів, 
створюються умови для розуміння лексичного матеріалу на слух, розвивається вміння  
аудіювання та читання. 

ЕЗНП може використовуватися для поточного контролю, за допомогою програми у 
швидкому режимі проводиться перевірка лексичного матеріалу з теми. Комплекс добре 
сприймається учнями, стимулює їх до самостійної роботи та самоконтролю. 

Пропозиції. Разом з тим, бажано було б ускладнити та урізноманітнити тренувальні 
вправи, враховувати варіативність перекладу. Відсутні ігрові вправи та вправи, які носять 
комунікативний характер. Лексичний матеріал слід ускладнити, ввести у ситуації, тематичні 
тексти тощо.    

 
7. ХІМІЯ 
Досліджуваний ЕЗНП «Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва»» є 

одним із перших українських електронних посібників з хімії. В ході апробації виявлено, що 
посібник має велику кількість навчального матеріалу шкільного курсу хімії. Крім того, є 
значний об’єм позапрограмового матеріалу. Подані матеріали відображають стан розвитку 
сучасної науки, виклад матеріалу доступний, відповідає віковим особливостям учнів. 

Провівши апробацію електронного посібника варто зазначити, що у ЕЗНП відсутні 
необхідні ілюстрації, можливі відеозаписи, анімації, динамічні моделі, які унаочнювали б 
поданий матеріал. Крім того, доступ до більшої частини матеріалу можливий лише за 
пошуковою системою згідно назви об’єкта, але учень, який вперше оволодіває даною темою, не 
може орієнтуватися у цих поняттях. Варто було б зробити гіперпосилання із тексту початкового 
опису елемента в моделі періодичної системи.  

До недоліків варто віднести відсутність методичного комплексу для вчителя, 
тренувальних та контролюючих вправ, диференціації матеріалу (від засвоєння матеріалу на 
початковому рівні до реалізації творчих здібностей обдарованих учнів). 
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Бажано щоб цей посібник мав інтеграцію з Інтернетом (посилання на бази даних, 
Інтернет-ресурси). 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Полтавської державної адміністрації від 
25. 11. 2005 р. № 630 та наказу ПОІППО від 05.03.05 № 48 «Про продовження апробації 
електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів» в 
області в 2005-2006 н.р. розпочато апробацію електронних засобів навчального призначення з 
10 предметів. 

 
 

4.6. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 
Одним із основних своїх завдань Полтавський обласний інститут післядипломної 

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

ПОІППО проводить комплекс заходів, спрямованих на активізацію впровадження 
інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів в навчальних закладах 
області: на основі збору та аналізу інформації про педагогічні ініціативи на регіональному та 
локальному рівнях  визначає  потреби регіональної системи освіти з інноваційної діяльності; 
роз’яснює техніку інноваційної та експериментальної діяльності; організовує, аналізує та 
узагальнює щорічну звітність районних відділів освіти про перебіг інноваційної діяльності в 
загальноосвітніх навчальних закладах, яка  подається до обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського; розглядає результати інноваційної роботи в 
області на засіданнях вченої ради; заносить результати інноваційної діяльності до банку даних; 
здійснює науково-методичний супровід процесу запровадження педагогічних інновацій в 
освітню практику; організовує співпрацю із вищими навчальними закладами;  інформує про 
розвиток інноваційних процесів на курсах підвищення кваліфікації, в періодичній  пресі, на 
щорічних 50 обласних семінарах та близько 20 обласних, всеукраїнських і міжнародних 
науково-педагогічних конференціях, педагогічних читаннях присвячених пам'яті 
М.В.Остроградського, де розглядаються проблеми інноваційного розвитку регіону.    

 Так, у 2005 році були проведені обласні науково-практичні семінари методистів 
районних (міських) методичних кабінетів, які відповідають за питання здійснення інноваційної 
та експериментальної освітньої діяльності в районі з теми: "Технологія здійснення інноваційної 
освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі", завідуючих районними 
(міськими) методкабінетами за темою: "Організаційно-методичне забезпечення впровадження 
інновацій в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи”, директорів шкіл – семінар-
тренінг „Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи. Формування 
управлінської команди освітньої організації" та ін. 

При проведенні цих заходах особлива увага зверталась на активізацію інноваційної 
діяльності, здійснення апробації навчальної літератури, проведення педагогічних 
експериментів.  

Відповідно до державних нормативних документів в області щорічно конкретизуються 
основні напрями розвитку інноваційного руху в регіоні. У 2005 році наказ управління освіти і 
науки № 282 від 19 травня «Про стан та завдання інноваційної та експериментальної діяльності 
в області» підсумував роботу за  останній навчальний рік, передбачив її впорядкування та 
подальший розвиток відповідно чинного законодавства. 
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Для застосування в шкільній практиці в першу чергу інститут пропонує інноваційні 
технології, апробовані і дозволені Міністерством освіти і науки для застосування. Це 
насамперед розроблена в області інтегрована модель природничо-наукової освіти за програмою 
“Довкілля”, яку практикують  близько 490 вчителів у 160 школах області. 

Програму “Довкілля”  успішно застосовують учителі початкової школи м. Полтави 
Собакар С.І., Гутовська Р.І. (гімназія № 31), Неізвідська Л.С. (ЗНЗ № 24), Шихалкіна О.М. 
(АЗНЗ № 37),  які брали безпосередню участь у створенні підручників до даної програми, 
учителі початкових класів Гадяцького, Диканського, Кобеляцького, Шишацького, 
Гребінківського   районів.   

Працівники науково-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН України 
(директор В.Р. Ільченко), співзасновником якого є ПОІППО на допомогу вчителю видали 
підручники, науково-методологічні та методичні посібники для вчителів – до 30 найменувань. 
Серед них  вирізняються: "Природознавство", 5 кл., "Природознавство. Зошит та  щоденник 
досліджень", 5 кл., методичний посібник "Природознавство. Довкілля" в 5-6 кл. 

Дослідження у загальноосвітніх навчальних закладах ефективності та доступності 
програми "Довкілля" довели її позитивний  вплив на розвиток інтелекту учнів, посилення їх 
екологічного виховання та зростання соціальної зрілості.  Курс “Довкілля” дає дітям не лише 
знання про людину та середовище, в якому вона існує, а й допомагає зрозуміти необхідність 
коректного ставлення до навколишнього середовища. 

Систему розвивального навчання (за Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим) використовують 64 
вчителів у 12 школах Полтавщини.  

Активно систему розвивального навчання впроваджується у ЗНЗ № 38 м. Полтави як у 
початковій, так і в основній школі на уроках математики, української мови, фізики.  

Психологічні дослідження проведені у цій школі показують, що рівень позитивної 
мотивації в класах розвивального навчання вищий від класів з традиційним викладанням 
предметів.  

Успішно використовують технологію розвивального навчання у гімназії №31 та  №33 м 
Полтави, учителі початкових класів приватної школи “Ада” та філологи ЗОШ № 31м. 
Кременчука, Зінківського, Полтавського, Решетилівського районів.  У Гадяцькому районі 
упродовж семи років за системою розвивального навчання Д.Ельконіна-В.Давидова працює 
навчально-виховний комплекс “Первоцвіт“.  

 У Жовтневому НВК Решетилівського району за системою розвивального навчання 
працюють з 1997 року. Ця робота продовжується у 5, 6  класах з української мови, математики.  

Результати психологічних обстежень школярів та спостереження за їх роботою показали, 
що діти, які працюють за системою розвивального навчання,  мають низьку тривожність, 
показники їх втомлюваності набагато нижчі, ніж учнів, які працюють за традиційною системою. 

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

Кращий педагогічний досвід у викладанні курсів “Практичне право”, “Ми – громадяни 
України”, “Громадянська освіта” нагромаджено в ЗНЗ №№ 2, 9, 14, 26, 28, 30, 33, 38 м. Полтави. 
Вчителі цих шкіл Хмара А.К., Згурська О.О., Даценко В.П., Бабій М.Г., Земелько І.С., Брага 
Н.О., Колеснікова Т.П., Горпинченко Н.А. є  ініціаторами запровадження громадянської освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах міста і області, постійними учасниками міських, 
обласних, всеукраїнських семінарів-практикумів із проблем громадянської освіти та 
інтерактивних методів навчання. 

Через опанування курсів “Права людини”, “Практичне право”, “Основи правознавства”, 
“Громадянська освіта”, “Ми – громадяни України”, “Основи філософії” добре організована 
правовиховна робота в ліцеї № 11м. Кременчука.  
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Узагальнені результати викладання цих курсів свідчать, що їх зміст відповідає завданням 
сьогодення створює умови для становлення свідомої громадянської позиції учнів, їх 
громадянської компетенції та набуття ними досвіду суспільно корисної діяльності.  

Інститут активно сприяє впровадженню інноваційних технологій у обласний освітній 
простір. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на обласних семінарах-
практикумах для керівників і працівників методичних кабінетів, керівників районних 
методичних об’єднань забезпечується ознайомлення педпрацівників із інноваційними 
педагогічними технологіями з метою впровадження їх у освітній процес. Запроваджуються 
інноваційні форми навчання: тренінги для учителів економіки і громадянської освіти; 
інноваційні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі навчальних 
закладів, методична підтримка інноваційних освітніх проектів. Це насамперед стосується 
інноваційної програми INTEL «Навчання для майбутнього» за допомогою якої здійснюється 
інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес. За цією програмою 
курсову підготовку в області пройшло майже 2 тис. учителів. 

На курсах підвищення кваліфікації в ПОІППО ведуться заняття із використанням 
інтерактивних методів навчання (лектори Войтенко О.М., Козак І.О., Лелюк Ю.М., Заєць Г.М.) 
на яких заняттях використовують мультимедійний проектор, інтерактивну дошку. 

Значна організаційна робота проведена в регіоні з впровадження предмета "Основи 
економіки". На курсах, семінарах  вчителі підготовлені до використання інтерактивних 
технологій викладання предмету (метод“Кейсів”, метод проектів), що дає змогу наблизити 
школярів до реальних життєвих ситуацій. Добру результативність з цього напрямку роботи 
мають у школах м. Комсомольська, де  з 2003-2004 навчального року запроваджено курси за 
вибором “Бізнес у дії” та “Міжнародний ринок”, “Сімейна економіка”, “Основи економічної 
теорії та основи малого бізнесу”, які  навчають розуміти і аналізувати події, що відбуваються в 
економічному житті, знаходити свої шляхи в розв'язанні економічних проблем. Успішному 
викладанню цих курсів сприяла співпраця гімназії та НВК м. Комсомольська з міжнародною 
організацією “Джуніор Ечівмент України".  

Для вчителів основ здоров’я базових шкіл області у серпні 2005 року проведено тренінги  
з підготовки до викладання нового предмету на основі використання інтерактивних методів 
навчання,  уроків-тренінгів, електронних презентацій. Слухачі отримали комплект літератури: 
підручники, опорні конспекти, розробки презентацій, нормативні документи, зошити для учнів 
та інформацію на електронних носіях. 

З 2005 року започатковано діяльність  творчої група вчителів української мови та 
літератури з проблеми “Упровадження нових педагогічних технологій на уроках української 
мови та літератури”. 

Кафедра педмайстерності розробила і постійно проводить інноваційні курси для 
педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі навчального закладу. 

Працівники інституту здійснюють науково-методичне керівництво школами, які 
отримали новий статус після проведення інноваційних курсів-ОДГ на базі педколективу 
(Калениківська спецшкола Решетилівського району; ліцей № 4 м.Кременчука; Хорольська 
гімназія, Новоселівська загальноосвітня школа Полтавського району). 

В ПОІППО розроблена і діє дистанційна модель – консалт-курси (консалт - від слова 
консалтинг – управлінське консультування) – дистанційна модель післядипломної освіти 
вчителів, головна мета якої трансформування наукової інформації та перетворення її в знання, 
форма співтворчості теоретиків освіти та практиків. У дошкільному вихованні та початковому 
навчанні творчо використовують уже відомі прогресивні технології, що мають визнане 
філософське обґрунтування. Це педагогіка М.Монтессорі, 60 % з 474 функціонуючих на 
Полтавщині дитячих навчальних закладів використовують елементи цієх технології. У 
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дошкільному навчальному закладі №59 м. Полтави та „Сонечко” м.Пирятина втілюється у 
практику роботи Вальдорфська педагогіка.  

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

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

12 найменувань методичної літератури за кошти обласної ради відповідно до рішення 
Полтавської обласної ради від 23 березня 2005 року ”Про затвердження обласної Програми 
видавничої діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної освіти ім. М.В. 
Остроградського та Кременчуцького педагогічного училища для науково-методичного 
забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-2009 роки” підготовлено до друку у 
2005 році. Серед них інформаційно-методичний збірник: "Інновації як основа змін освітньої 
практики", збірка статей «Інноваційний потенціал освіти Полтавщини», “Каталог програм для 
профільного навчання”, збірник диктантів на  інтегративній основі для 5 класу. Щорічно 
виходить  анотований каталог “Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини”.  В цьому 
році започатковано виробничо-практичне видання «Бібліотека передового досвіду» і  видано 
навчальний посібник «Геометрія 11 клас. Структурно-логічні схеми». Автор – Доценко І.Д., 
вчитель-методист Полтавського міського ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського. 

Як певний результат такої діяльності була участь освітян області у вересні 2005 року у 
Другій виставці-презентації Міністерства освіти і науки України "Інноваційні технології 
навчання", де  вони представили 14 тематичних стендів за загальною назвою  «Освіта 
Полтавщини», які  висвітлювали роботу Полтавського обласного інституту післядипломної 
освіти, Автозаводського та Комсомольського міських відділів освіти, Зіньківського, 
Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та Хорольського районних відділів освіти. 
Делегація Полтавської області за активну інноваційну діяльність щодо модернізації 
національної системи освіти була нагороджена 8 дипломами учасника та 1 почесним дипломом 
виставки-презентації. 

У здійсненні інноваційної діяльності є немало проблем. Центральні та місцеві органи 
державної виконавчої влади хоч і є теоретично головними інвесторами освітянської галузі та 
інноваційної освітньої діяльності, недостатньою підтримують інноваційні освітні проекти. 
Особливо це стосується інноваційних перетворень у системі загальної середньої освіти. 
Експериментальна робота у загальноосвітніх навчальних закладах, що здійснюється на 
всеукраїнському рівні, не фінансується з коштів державного бюджету, хоча відповідно до 
чинного законодавства у такому випадку саме держава має виступати замовником науково-
дослідної роботи, її інноваційного продукту. Замість того фінансування експериментів 
всеукраїнського рівня, апробації освітніх інновацій покладається на місцеві органи державної 
виконавчої влади або на самих інноваторів, яким доводиться шукати інвесторів для підтримки 
своїх інноваційних проектів.  

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

У 2006 році планується підготовка подальша робота із директорським корпусом області, 
формування їх готовності до здійснення інноваційної діяльності. Зокрема, проведення семінару 
"Управління процесом впровадження інновацій як фактор створення "Школи майбутнього",  
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"Презентація результатів педагогічного експерименту щодо створення рівних можливостей у 
виборі учнями освітніх маршрутів",  видання інформаційно-методичного збірника "Формування 
готовності педагогів  до застосування інноваційних педагогічних технологій ", участь у 
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  „Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 
перспективи” та ін. 
 

4.7. Лабораторія „Сільська школа” (Охріменко І.В., Тарасовська Л.Г.) 

Для більш злагодженої і скоординованої роботи структурних підрозділів ПОІППО 
інституту в питаннях науково-методичного забезпечення діяльності сільської школи в 2005 році 
було визначено напрямки та конкретні завдання, спрямовані на допомогу сільській школі. 

Особлива увага надавалася організації науково-методичного забезпечення системи 
загальної освіти сільського регіону, підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів. 

Так у 2005 році в ПОІППО підвищили свою майстерність 2505 педагогів сільської 
місцевості, що становить 105 % від замовлення районних відділів освіти, методичних кабінетів 
та установ освіти. 

Крім того, здійснено таку роботу: 
1. Підготовлено й відправлено у сільські райони добірки матеріалів з профільного 

навчання, профорієнтаційної роботи, рекомендований список літератури щодо проблем 
сільської школи. 

2. Розроблено заходи по організаційно-методичному забезпеченню профілізації старшої 
школи області. 

3. Проведено заняття постійно діючого семінару на базі Диканського, Зіньківського та 
Новосанжарського та Решетилівського районних методичних кабінетів на тему 
„Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності керівників ЗНЗ у 2005-
2006 р”. 

4. Започатковано видання часопису „Освіта Полтавщини”, у чотирьох номерах якого 
висвітлюються актуальні проблеми й перспективи сучасної сільської школи. 

5. Проведено обласний семінар „Атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та 
перспективи” для методистів районних методичних кабінетів по роботі з кадрами. 

6. Організовано в м. Біла Церква Київської області виїзний семінар для керівників установ 
та закладів освіти двох областей „Сучасні підходи до управління закладом освіти як 
відкритою соціально-педагогічною системою” (спільно з Київським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти). 

7. Видано посібник „Завуч сільської школи. Із досвіду заступника директора з навчально-
виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Диканського району 
Городницької Я.М.” – Полтава: ПОІППО, 2004. – 64 с. 

8. У 12 районах області діють курси за вибором та факультативи з зарубіжної літератури, 
всього 44 групи, де навчається 816 учнів. 

9. У районах організовано роботу СДГ „Діалог культур”. 
10. Здійснено моніторинг досягнень учнів сільських шкіл в інтелектуальній грі „Дебати”. 

Кращими визнано сільські школи Великобагачанського, Кобеляцького, 
Козельщинського, Новосанжарського, Полтавського та Решетилівського районів. 
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РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

5.0. Загальна характеристика (Золотухіна В.М. ) 

Метою організаційно-методичної діяльності інституту  в 2005 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: 

СІЧЕНЬ 
Про роботу навчального відділу щодо організації навчального процесу на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників області у 2005 рік. 

Кирилюк М.В. 
 
ЛЮТИЙ 
Про виконання функціональних обов’язків працівниками природничо-математичного відділу 

Гарус І.Б. 
БЕРЕЗЕНЬ 
Про роботу канцелярії та сектору кадрів інституту  з документами. 

Небрат Л.М., Марченко О.Л. 
Про готовність до проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. 

Чемшит В.Г. 
КВІТЕНЬ 
Про роботу гуртожитку ПОІППО по забезпеченню належних побутових умов для якісного 
навчання педпрацівників області. 

Тимощук Т.М. 
ТРАВЕНЬ  
Про роботу працівників відділу методики вихованої роботи щодо організаційно-методичного 
забезпечення оздоровчого періоду. 

Настенко Н.В. 
 
ЧЕРВЕНЬ 
Про комп’ютерне та оргтехнічне забезпечення діяльності інституту. 

Дмитренко І.І. 
 
СЕРПЕНЬ 
Про заходи ПОІППО до нового навчального року. 

Золотухіна В.М. 
 
ВЕРЕСЕНЬ 
Про роботу центру педагогічних інновацій та інформації у здійсненні управління процесом 
запровадження інновацій у навчально-виховний процес ЗНЗ області.  

Сиротенко Г.О. 
ЖОВТЕНЬ 
Про результати участі команди Полтавської області у III та IV етапах Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2005 році та завдання на 2006 рік.  
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Настенко Н.В. 
Про особливості роботи на курсах підвищення кваліфікації у 2006 році. 

Кравченко Т.О. 
 
ЛИСТОПАД 
Про виконання бюджету ПОІППО у 2005 році і підготовку пропозицій на 2006 рік. 

Розкладка С.П. 
 
ГРУДЕНЬ 
Про роботу лабораторії “Сільська школа” щодо науково-методичного забезпечення виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”.  

Охріменко І.В.,Чемшит В.Г. 
Кожного місяця проводились огляди періодичної педагогічної преси, готувались бюлетні 
надходжень науково-методичної літератури. 

Працівниками інституту підготовлено 8 аналітичних матеріалів на колегію управління освіти і 
науки, 83 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. 
–  Х Математичні змагання імені М.В.Остроградського. 
– Міжнародний учнівський конкурс з української мови ім. Петра Яцика. 
– Обласний огляд-конкурс колективів учнівської художньої самодіяльності. 
– Всеукраїнський конкурс "Учитель року 2005". 
– Всеукраїнський учнівський конкурс  “Ідея соборності України” 
– Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в Д/З та ЗНЗ області. 
– Обласний конкурс театральних колективів. 
– Обласний конкурс на кращий дитячий малюнок - до Міжнародного Дня захисту дітей. 
– 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-2005". 
– Обласний конкурс КВК, тощо. 
Стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів з базових дисциплін вивчається і 
аналізується методистами інституту в ЗНЗ районів і міст. Ця робота проводиться спільно з 
районними (міськими) методичними кабінетами. 

В 2005 році працвникик інституту здійснили 483 відрядження (1497 діб). Побували на 61 
конференції та науково-практичних семінарах, у 17 містах України. За рік відвідано усі райони 
області. 

Методисти інтситуту були членами обласної атестаційної комісії, організували роботу фахових 
комісій щодо вивчення діяльності педагогів-претендентів на звання „вчитель-методист”.   
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5.1. Організація учнівських олімпіад з базових дисциплін 2005 року (Настенко Н.В.) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.07.04 № 567 „Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2004-2005 навчальному році” та 
Положення обласні учнівські олімпіади з базових дисциплін, зареєстрованого Полтавським 
обласним управлінням юстиції14.10.04 №57/1057  обласним оргкомітетом щодо проведення 
олімпіад з базових дисциплін була проведена відповідна організаційно-методична робота.  

Протягом звітного періоду були підготовлені накази: 
1. „Про проведення I  та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

у 2004-2005 навчальному році” від  11.10.04 № 492, УОН   
2. „Про проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін у 2004-2005 н.р” від 24.12.05 №640, УОН 
3. „Про проведення обласного етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін”   від 

6.01.05 №3, ПОІППО. 
4. „Про зміни до наказу управління освіти  і науки від 24.12.04 №640” від 13.04.05 №200, 

УОН. 
5. „Про забезпечення участі випусників ЗНЗ в олімпіаді „Мій вибір- державна служба” від 

15.02.05 №16, УОН. 
6. „Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін у 2004-2005 н.р.” від 5.04. №179, УОН. 
7. „Про участь в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2004-2005 н.р. від 9.03.05 

№112”,УОН. 
8. „Про зміни до наказу управління освіти і науки від 24.12.04 № 640 „Про проведення 

обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2004-2005 
н.р.” від 17.01.05 №17, УОН. 

9. „Про організацію відбірково-тренувальних зборів учнівських команд до Всеукраїнського 
етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін” від 16.02.05 №47, УОН. 

10. ”Про організацію відбірково-тренувальних зборів учнівських команд з базових 
дисциплін” від 28.02.02 №41, ПОІППО 

11. „Про результати IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2004-2005 н.р. та про 
проведення  I-II Всеукраїнських олімпіад у 2005-2006 н.р.” від 12.10.05 №533, УОН. 

12. „Про проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін у 2005-2006 н.р” від 21.10.05 №615 
Проведено 5 засідань обласного оргкомітету щодо підготовки та проведення олімпіад з 

базових дисциплін. Підготовлені друковані програми  обласних олімпіад з фізики, біології, 
правознавства, трудового навчання. Обласні олімпіади проведені у січні-лютому 2005 року. 

В обласних учнівських предметних олімпіадах у минулому навчальному році взяли 
участь 676 учнів цих навчальних закладів, що становило 31% від загальної кількості учасників, з 
них стали переможцями 254 учні 38% від загальної кількості переможців.  

Результативно виступили учні ліцеїв: м. Полтави (№1- 21  переможець), м.Кременчука 
(№4 -23 переможців), (№11 -11 переможців), обласного ліцею при педучилищі,  м. Пирятина (по 
10 переможців); гімназій: м. Полтави (№31-20 переможців,  №28- 10 переможців), м. 
Комсомольська (9 переможців), Хорольської  (12 переможців), Решетилівської (7 переможців); 
навчально-виховних комплексів:  Новосанжарського (11 переможців), Семенівського №2 (8 
переможців), спеціалізованих шкіл: м. Лубен  (№6 -22 переможців), Гадяцької школи-інтернату 
( 8 переможців), Зіньківської №2 (9 переможців), м. Кременчука Автозаводського району (№10- 
8 переможців). 

Традиційно у лютому 2005 року 29 учнів області взяли участь у олімпіаді Східного 
регіону на базі Харківського регіонального інституту державного управління проблеми “Мій 
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вибір-  державна служба”. Лауреатами стали учень 11 класу Новосанжарського НВК Ващенко 
Ігор з математики та Лисяк Богдан учень 11 класу гімназії №33 м. Полтави з укрїнської мови та 
літератури. 

Протягом лютого-березня 2005 року проведені відбірково-тренувальні збори  для 
переможців обласних олімпіад на заключний етап Всеукраїнських олімпіад по 30 год. програмі. 

У заключному ІV етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  взяло 
участь 66 учнів із 14 предметів.  Із них тільки 22 учнів стали переможцями, що становить 33 
відсотків від  загальної кількості учасників, 19  із них  навчалися у навчальних закладах для 
розвитку творчої обдарованості (гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи). Результативно виступили 
учнівські команди: з української мови та літератури (із 6 учасників олімпіади було отримано три 
дипломи в т.ч. диплом  першого ступеня  та два третього ступеня);  з  основ інформатики (із 
п’яти учасників олімпіади отримали  чотири дипломи в т.ч.  третього ступеня);   з англійської 
мови (із 6 учасників олімпіади отримано три дипломи в т.ч. два  дипломи другого ступеня  та 
один  диплом третього ступеня); з історії (із 4 учасників олімпіади отримано  два дипломи 
третього ступеня);  з трудового навчання (із трьох учасників олімпіади отримано два дипломи 
другого та один димлом третього ступеня); з географії (із 10 учасників олімпіади отримано один 
диплом  другого  та  три  диплом третього ступеня). 

Найкраще виступили учні м.Комсомольська (із двох учасників команд двоє учнів  
отримали дипломи, що становить 100 відсотків). Із міста Полтави із 19 учасників  предметних 
олімпіад 11  учнів отримали дипломи, що становить 58 відсотків від загальної кількості команди 
м. Полтави та  50 відсотків від загальної кількості учасників команд від Полтавської області). 
Отримали  три дипломи учні ліцею №1 м. Полтави,  по два учні гімназії №5  Автозаводського 
району м. Кременчука та  НВО №16 м. Полтави.  

Разом з тим жодного  диплома не отримали учнівські команди:  з основ правознавства із  
трьох  учасників, із математики  із чотирьох учасників, із німецької мови  із двох учасників, із 
французької мови  із трьох учасників.          

Нижче своїх можливостей виступили учні  спеціалізованої школи №10 Автозаводського 
району м.Кременчука, гімназій № 6,28,31,32 загальноосвітньої школи №17 м.Полтави, 
Новосанжарського НВК, Пирятинського ліцею, гімназії  №6 Крюківського району, Лохвицької 
загальноосвітньої школи №2, Зіньківської спеціалізованої школи №2. 

З метою поліпшення  роботи з обдарованими учнями в області підготовлено та 
направлено довідну записку в управління освіти і науки „Про стан роботи з обдарованими 
учнями в загальноосвітніх навчальних закладах з профільним навчанням,  ліцеях, гімназіях, 
спеціалізованих школах області”. Питання „Про результати участі команди Полтавської області 
у Ш та IV етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2005 році та завдання на 2006 
році”  було заслухано на вченій раді ПОІППО у жовтні 2005 року. 
 

5.2. Гра „Дебати” на Полтавщині (Халецька Л.Л.) 

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації  від 26.09.2005 р. № 
477 „Про проведення обласних змагань інтелектуальної гри „Дебати”, на виконання обласної 
Програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року та обласної Програми 
роботи з обдарованою молоддю на період 2001-2005 років у жовтні – листопаді 2005 року серед 
учнівських команд були проведені змагання інтелектуальної гри „Дебати”. 

Вже восьмий рік поспіль нова освітня технологія „Дебати” знаходить своє місце в 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів області. 2600 підлітків у 
254 дебатних клубах реалізують свої творчі здібності. 
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В цьому навчальному році теми дебатів були: „Україна може стати членом 
Європейського Союзу у найближчі п`ять років”, „Україна не може мати ніяких перспектив на 
відносини з НАТО”. 

Шкільні та зональні змагання засвідчили обізнаність полтавських школярів в питаннях 
гри, уміння багатьох учасників висловлювати свої думки, правильно вести діалог, виступати 
перед великою аудиторією. Команди навчально-виховного об`єднання №16 м.Полтави, ліцею 
№1 ім.І.П.Котляревського м.Полтави, загальноосвітнього навчального закладу №23 
Крюківського району м.Кременчука, Вовчицького ліцею Лубенського району, 
загальноосвітнього навчального закладу №2 м.Лохвиці, загальноосвітнього навчального закладу 
№3 м.Карлівки, загальноосвітнього навчального закладу №1 м.Комсомольська, збірна команда 
Полтавського району вже достатньо володіють механізмом ведення організованого обговорення 
різних тем, знаходять переконливі аргументи та контраргументи. 

Слід відмітити педагогів-керівників команд, які набули досвід підготовки учнів до 
змагань (де використовуються знання з історії, права, економіки, екології, літератури тощо) 
Бояренко Людмилу Василівну – вчителя історії загальноосвітнього навчального закладу №23 
м.Кременчука, Процюк Ларису Олексіївну – вчителя історії загальноосвітнього навчального 
закладу №1 м.Комсомольська, Ткачук Наталію Миколаївну – вчителя історії Вовчицького ліцею 
Лубенського району, Даценко Ларису Іванівну – вчителя історії загальноосвітнього навчального 
закладу №3 м.Карлівки, Веркалець Тетяну Ярославівну – вчителя історії навчально-виховного 
об`єднання №16 м.Полтави, Кріль Юлію Василівну – вчителя історії ліцею №1 
ім.І.П.Котляревського м.Полтави, Ребух Ларису Миколаївну – вчителя історії Мачухівського 
загальноосвітнього навчального закладу Полтавського району, Плужник Катерину Петрівну – 
педагога-організатора загальноосвітнього навчального закладу №2 м.Лохвиці.  

Фінальні змагання пройшли за участю 8 команд з м.Полтави, м.Кременчука, м.Лохвиці, 
м.Карлівки, м.Комсомольська, Лубенського та Полтавського районів. 

Перемогу журі присудили команді загальноосвітнього навчального закладу №23 
Крюківського району м.Кременчука. 

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації переможці змагань 
та їх тренери відзначені грамотами управління, нагороджені цінними подарунками, грошовими 
преміями. 
 
5.3. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2005” (Павлова Н.К.) 

В 2005 році у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2005» взяли 
участь учителі таких номінацій: українська мова і література, історія, фізика, музика, фізична 
культура.  

Оргкомітету було надіслано матеріали 80 педагогів, які висловили бажання взяти участь 
в обласному конкурсі “Учитель року – 2005”, з 28 районів та міст області. Найбільше заявок 
надійшло від учителів історії та фізичної культури. 

У першій декаді лютого ц.р. проходив заочний відбірковий етап обласного конкурсу, 
який складався з двох частин: перша – фахові журі з номінацій оцінювали надіслані учасниками 
матеріали; другий - всі учасники заочного етапу були запрошені на співбесіду з членами журі 
номінацій. За результатами заочного етапу його учасники одержали дипломи та подарунки 
(книги). 

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

21-24 лютого відбувся очний етап обласного конкурсу „Учитель року-2005”. 
Переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2005» за 

номінаціями стали: 
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– в номінації “Українська мова та література”: Медведенко Наталія Георгіївна, учитель 
української мови та літератури ліцею економічно-правової та лінгвістичної освіти № 11 
Крюківського району м. Кременчука; 

– в номінації „Історія”:Брага Наталія Олександрівна, учитель історії гімназії № 30 
м.Полтави; 

– в номінації „Фізика”: Нестеренко Микола Васильович, учитель фізики 
Староіржавецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Оржицького району; 

– в номінації „Фізкультура”: Куценко Ніна Михайлівна, учитель фізичної культури 
Опішнянської спеціалізованої школи Зіньківського району 

– в номінації „Музика”: Халецька Лілія Леонідівна, учитель музики навчально-виховного 
об’єднання № 14 м. Полтави 

Участь в очному етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2005» брав 
Нестеренко Микола Васильович, учитель фізики Староіржавецької загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Оржицького району 

 
 
5.4. Інформатизація  загальноосвітніх навчальних закладів (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 у загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів області поставлено 3528 сучасних 
персональних комп’ютерів, що становить 87% потреби.  

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

Обладнано локальні обчислювальні мережі в 255 шкільному кабінеті інформатики – 
57,6% потреби. Кращі результати мають Автозаводський (94%), Крюківський (85%), Чутівський 
(80%) райони.  

Підключено до мережі Internet 117 шкіл області – 26,4% потреби. Кращі результати 
мають Крюківський (92%), м.Комсомольськ (71%), Пирятинський (55%) район.  

Фінансування витрат на придбання комп’ютерів проводилось з різних джерел. Зокрема, 
за рахунок державного бюджету - 40%, обласного - 4%, районного - 29%, допомога депутатів - 
11%, спецкошти шкіл - 3%, інші джерела фінансування - 13%.  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти веде наполегливу 
організаційно-навчальну роботу з педагогічними працівниками щодо оволодіння комп’ютерною 
грамотністю та інформаційною культурою.  

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”. 

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 3000 вчителів базових дисциплін навичок ефективного 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі проводяться 
тренінги за програмо. Intel “Навчання для майбутнього”. 
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Разом з цим мають місце недоліки. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою 
шкіл Автозаводського району  (54,2%), міст Лубни (52,3%), Миргород (49,5%). Локальні 
обчислювальні мережі у школах Миргородського району обладнані лише у 20% шкіл, 
Великобагачанського - (18%), Лохвицького - (17%). 

Не мають жодної школи підключеної до мережі Internet 6 районів: Шишацький, 
Чорнухинський, Машівський, Диканський, Гребінківський, Лохвицький. 

Не придбали жодного ПК за рахунок районного (міського) бюджету – 1 містo 
(м.Комсомольськ) та 6 районів (Гадяцький, Гребінківський, Диканський, Козельщинський, 
Кременчуцький, Машівський, Миргородський).  

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).  

 
5.5. Впровадження дистанційної форми навчання (Зайченко Л.О.) 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти здійснює перехід до 
дистанційної форми підвищення  кваліфікації педагогічних працівників. 

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

Очно – дистанційна організація навчання апробована в ПОІППО в 2005 р.під час 
підвищення кваліфікації таких категорій слухачів: 

 працівники шкіл-інтернатів (20 слухачів), координатор Сікач А.І.; 
 вчителі іноземної мови (27 слухачів), координатор  Цехановська В.О.; 
 вчителі географії (34 слухача); координатор Романець Л.А. 

 Для проведення дистанційної форми підвищення кваліфікації  методистом Романець Л.А. 
розроблено експериментальне методичне забезпечення – пакет навчальних матеріалів з фахової 
дисципліни для учителів географії. 
 Встановлено таку структуру  підвищення кваліфікації слухачів за очно – дистанційною 
формою: 

– перший етап:  організаційно – настановна сесія. 
   Форма навчання – очна, тривалість – один тиждень, обсяг – 36 год. 

– другий етап:  дистанційний. 
  Форма навчання – дистанційна, тривалість – 12 тижнів, обсяг – 72 год. 

– третій етап: залікова сесія. 
  Форма навчання – очна, тривалість – один тиждень, обсяг – 36 год. 

На дистанційному етапі курсів здійснювалась самостійна керована робота слухачів над 
вивченням фахових завдань, проводилися семінари та практикуми з використанням сучасних 
інформаційних технологій та E-mail зв’язку згідно з індивідуальними планами підвищення 
кваліфікації вчителів, затверджених в ПОІППО. 
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З метою організації навчання за дистанційною формою удосконалює свою роботу  
штатний підрозділ ПОІППО – Центр дистанційного навчання, в якому працює методистом 
Зайченко Л.О. На основі накопиченого досвіду впровадження дистанційної форми підвищення 
кваліфікації в систему роботи ПОІППО  розроблено “Положення  про дистанційне навчання  на 
курсах підвищення кваліфікації в ПОІППО”, яке дозволяє розширити та удосконалити таку 
організацію навчання в післядипломній педагогічній освіті. 

Разом з тим відсутні розробки педагогічного контролю на основі комп’ютерного 
тестування, обмежений набір технологій (моделей) ДН, який використовується при навчанні. 
Робота методистів не була спрямована на розробку пакетів навчальних матеріалів для  учителів 
усіх фахів. Так і не створено мережу місцевих опорно-консультативних пунктів при РМК, що 
значно утруднює зворотний зв’язок “слухач – координатор ДН”. Залишається низькою 
комп’ютерна грамотність основної маси слухачів, що значно утруднює використання сучасних 
технологій дистанційного навчання. Потребує також удосконалення  комп’ютерне забезпечення 
ПОІППО та його локальна мережа. 
 

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

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. 

В загальнобібліотечній системі України на бібліотеки інститутів післядипломної освіти 
покладені завдання  формування галузевого  національного  ресурсу з педагогіко-психологічних 
питань та бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових працівників, управлінських 
кадрів, професорсько-викладацького складу, вчительства, студентства, учнів та всіх інших  
користувачів, яким необхідна профільна  інформація. 

Бібліотека є обов’язковим  структурним підрозділом інституту, а тому всі стратегічні  
освітні завдання, які належить вирішувати методичній службі трансформуються в завдання  та 
діяльність бібліотеки. 

Підвищення  якості навчально-виховного  процесу неможливе без зростання теоретичної, 
професійної, загальнокультурної підготовки вчителя.  Розширюються та поглиблюються  запити 
вчителів, методистів  як за тематикою, так і за змістом,  видами  видань.  100%   працівників 
інституту користувачі  інформації бібліотеки. 

Вчителі-слухачі курсів більше  працюють  з науковою літературою, вивчають  праці  
видатних педагогів, психологів, науковців як нашого інституту так і інших.  

Бібліотека обслуговує 27 науковців, яким видано  за рік 41 примірників наукової і 
навчальної літератури. 

Для них створена  система  бібліотечно-інформаційного забезпечення. До її послуг 75 
назв  періодичних педагогічних видань  та ж.”Науковий світ”, Бюлетень ВАК, оперативно 
забезпечуються  інформацією бібліографічного характеру. 

Головна функція нашої бібліотеки – це  інформаційна. Саме на інформаційно-
бібліографічне обслуговування спрямовані зусилля бібліотеки, на  максимальне  розкриття 
перед користувачами книжкового фонду,  на пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань 
серед слухачів курсів, методистів, на створення  повноцінного  довідково-бібліографічного  
апарату. 

Систематична „Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і освіти” 
різноманітні тематичні картотеки з актуальних питань реформування освіти максимально 
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розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольняти 
потреби навчальних закладів, педагогічних працівників, методистів, працівників відділів освіти 
області як індивідуального так і через  абонемент. 

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

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.  

 
Бібліографічні покажчики: 

– М.Л.Ярмаченко – вчений, педагог, академік 
– М.Б.Євтух – вчений, педагог, академік. 
– І.А.Зязюн – вчений, педагог, академік. 
– С.Ф.Клепко – вчений-філософ 

 
Бібліотекою підготовлені такі  рекомендаційні покажчики літератури: 

–  Співробітництво  між Україною та Європейським  Союзом в галузі  освіти та науки 
(доповнене і перероблене); 

– Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі; 
– Проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній педагогічній 

літературі; 
– Реформування середньої освіти; (тематичний покажчик статей журналу „Директор 

школи, ліцею, гімназії). 
– Проблеми індивідуальної освіти. Інформ. – бібл. Список. “Для вчителів-предметників, 

вихователів. 
  
Оформлені тематичні полички: 

– Інформаційні видання ДНПБ  Укр. на допомогу вчителю; 
– Видавництво „Освіта” і „Педагогічна  Преса” – школі; 
– Кращі роботи ярмарків педтехнологій; Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні”; 

Робочий  куточок бібліотекаря” 
– Згідно нового „Положення про бібліотеку ЗНЗ” бібліотека здійснює бібліотечно-

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

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

– Технологія життєтворчості: філософські проблеми і зміст освіти; 
– Сучасні педагогічні технології 

 
В бібліотеці оформлені 20 постійнодіючих виставок це: 

– Сучасна  освіта  в  контексті  реформування; 



 71

– Дванадцятирічна освіта: реалії та перспективи; 
– Профорієнтація в умовах  профілізації ЗНЗ; 
– Громадянська освіта: пошук, проблеми; 
– Патріотичне  виховання – складова  становлення громадянина; 
– Охорона праці в ЗНЗ; Україна в подіях;  
– Великі педагоги сучасності; 

 
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. Дзвонять  
майже  всі  зав РМК, методисти райво, шукають той  чи інший підручник, замовляють  по 
телефону ту чи іншу  тему для педрад, методоб’єднань, семінарів, конференцій. 

Через телефонний зв’язок видано 39  консультації  і проведений  пошук літератури по 17 
темах. 

За рік видано всього 290 тематичних довідок, видача яких завжди супроводжується  
рекомендаціями певної літератури, тому з  новинками  навчальної літератури знайомляться 
майже всі  слухачі курсів та методисти  інституту. 

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”. Біля цих виставок постійно проводяться бесіди ат 
бібліографічні огляди. 

3. Згідно наказу Президента  України Ющенка В.А. оформлені  три книжкові виставки під 
рубрикою “Видатні історичні  постаті України” 

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

1. Проведені 2 бібліографічні огляди літератури з даної теми для слухачів курсів.  
2. Проведені 2 бібліографічних огляди з бібліотекарями  по книзі: Клепко С. Наукова 

робота і управління знаннями. – Полтава, 2005, – 201 с. 
 
В рамках програми “Європа в школі” бібліотекою підготовлені: 

а) рекомендаційний  бібліографічний  покажчик літератури до теми: ”Співробітництво між 
Україною та ЄС в галузі  освіти і науки” з розділом “Європейський лікнеп” в якому 
будуть книжкові новинки, і де і як  можна придбати  ці книжки. 

б)  відкриті два нових  розділи   в картотеці газетно-журнальних статей: 
– європейський вибір України; 
– Європа в школі; 

в) відкритий новий розділ  у бібліотечному  фонді, який буде  укомплектований  літературою 
“Європейський вибір”, постійно поповнюється новою літературою і дуже актуальні  серед 
слухачів курсів. 
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Підготовлені тематичні папки з тем: 
а) вектор інтеграції в ХХІ столітті – Європейський освітній простір; 
б) Болонський процес: подолання стереотипів.  

 
Бібліотека зробила замовлення на одержання безкоштовного часопису “Євробюлетень” 

на ІІ півріччя 2005 р. та на 2006 р. 
На виконання Державної програми “Вчитель” підготовлений інформаційний 

бібліографічний список “Для вчителів-предметників та вихователів” за матеріалами  нових 
надходжень фахових періодичних видань бібліотеки. 
 
При цьому бібліотекар дотримується таких умов:  

– 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; складається 

систематично каталог. 
Розвиток інформаційної функції  нашої  бібліотеки базується, в першу чергу, на 

комплектуванні фонду  літературою, яка повинна задовольнити  потребу читачів. 
 
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, які пронумеровані, чисті, красиві. 

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.). Але багато часу займає внутрішня робота в бібліотеці, це: 

– технологія роботи бібліотеки: 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. 

– ставлюся до бібліотечної праці як до діяльності великого соціального значення. Усе, що 
зроблено в бібліотеці – зроблено моїми руками. 
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Постійний пошук нових ефективних технології прагнення до формування системи 
інформаційної  підтримки  освіти,  тісний взаємозв’язок  і взаємодія з методичним колективом 
сприяють утвердженню бібліотеки як культурного, інформаційного і освітнього центру, який 
одержує, зберігає і розповсюджує  інформацію, здатну задовольнити будь-які запити читачів-
користувачів. 

Додаток 1 

На 1.01.2006 р. загальний фонд бібліотеки інституту становить  25204 прим, з нього: 
Книжковий фонд по інвентарних книгах – 24.358 прим. 

– матеріалів передового педагогічного досвіду – 187 прим. 
– матеріалів ярмарків педтехнологій – 314 прим. 
– літератури Британської Ради – 381 прим 
– друковані реферати  з предметів, які здаються на різні конкурси – 212 прим. 
Бібліотека передплачує 75 назв періодичних  загально-педагогічних і фахових видань 

України за кошти інституту та 18 назв  газет видавництва “Шкільний світ (безкоштовно) Всього 
93 назви. 

За 2005 р.  отримано всього 846 прим. З них: 
– підручників – 91 назва 434 прим. 
– художньої(програмової) літератури – 70 прим. 
– методичної літератури – 213 прим. 
Поповнення, в основному, здійснюється за рахунок надходжень через централізоване 

забезпечення від МОН України, також за кошти ПОІППО та дарунки. 
Бібліотекою  за 2005 р. обслужено користувачів всього 6584 чол., з них: 
– слухачів курсів – 3550 чол.; 
– методистів та вчителів – 2722 чол.;  
– інших, в т.ч. бібліотекарів – 312 чол. 

Видано навчальної літератури 43.208 прим.  
З них періодичних видань – 18.912 прим. 
Відвідали бібліотеку 14.545  користувачів. 

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

1. Сформовано замовлення на підручники та навчальну літературу на 2005 – 2006 н.р. Це – 
місяць безперервної роботи, під час якої було опрацьовано, прийнято та проаналізовано 
замовлення від 31 райво, 28 навчальних закладів (школи-інтернати, санаторії, колонії, тощо) 
та 49 ПТУ і технікумів. Зведені дані приведені у відповідність до контингентів, наявності 
підручників у фондах по рокам видань, реальної потреби по всіх підручниках з 1 по 11 класи 
загальноосвітніх шкіл з українською та російською мовами навчання, спеціальних 
навчальних закладів (більше 300 назв підручників)        січень 2005 р. 

2. На основі звітів вище зазначених установ та навчальних закладів проведено інвентаризацію 
бібліотечних фондів, в процесі якої: 

― переформовано бланки обліку відповідно діючих програм та підручників на 
2005 – 2006 н.р.; 

― зведено фонди бібліотек навчальних закладів по 7 основних розділах; 
― вираховано забезпеченість (в розрізі класів, підручників, районів, шкіл-

інтернатів по області) станом на 01.07.05 (вихідний стан для інформування 
МО, яке потім здійснюється періодично протягом усього навчального року).; 
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― визначено лишки навчальної літератури по відділам освіти для здійснення її 
передачі по заявкам навчальних закладів та відділів освіти. 

                                                                             червень – липень 2005 р. 
3. Взяла участь в науково-практичному семінарі Інституту навчальної літератури по питанню 

„Комп’ютерний облік підручників”. Підготовила запланований виступ з досвіду роботи, який 
отримав схвалення з боку ІНЛ та областей. По рекомендаціях семінару ряд областей 
зверталися за методичною допомогою  по організації різних питань роботи з бібфондами. 
Таку допомогу у вигляді електронних варіантів таблиць системи обліку, інвентаризації, 
розподілу, тощо, було надано 6 областям. І  більше 10 областей отримали поради, за якими 
зверталися по телефону.                                                   березень 2005; протягом року 

4. Пройшла курси перепідготовки методистів з бібфондів при ЦІПО. Підготовила і захистила 
роботу по темі „Організаційна роль методиста з бібфондів РМК в системі роботи шкільних 
бібліотекарів з фондом підручників”. Робота отримала високу оцінку з висловленням подяки, 
яку обіцяли направити за місцем роботи.     березень – вересень 2005 р. 

5. Проведено інструктивно-методичні наради для методистів РМК та бібліотекарів шкіл-
інтернатів: 

― по формуванню Бланку замовлення на навчальну літературу на 2005 – 2006 н.р. 
                                                                                  (січень 2005 р.) 

― про здійснення інвентаризації бібліотечних фондів за листом МО 
                                                                                                (травень 2005 р.) 

― про перегляд фонду підручників у відповідність до Програм навчання у 2005 – 
2006 н.р. та про забезпеченість підручниками 5-х класів 

                                                                                              (вересень 2005 р.) 
6. Згідно плану роботи ПОІППО провела науково-практичний семінар з теми „Введення 

новітніх комп’ютерних технологій в систему обліку навчальної літератури”   
                                                                                           жовтень 2005 р. 

7. Протягом року підготувала значну кількість інформацій, довідок, аналітичних оглядів і т.п. 
про забезпеченість підручниками (по листах МОН, розпорядженнях облдержадміністрації, 
управління освіти, Державної інспекції по цінам, Антимонопольного комітету, тощо.) 

8. Проводила рознарядку всієї тієї літератури, що надходила до бази-магазину 
„Освітатехпостач”. 

9. Працювала з листами та заявками від відділів освіти, шкіл-інтернатів, окремих ЗНЗ про 
додаткове наділення підручниками за рахунок резервного фонду, який розподілявся в першу 
чергу на шкрли-інтернати, колонії, спеціальні навчальні заклади, з урахуванням змін 
контингенту, змін в програмах навчання, тощо. 

10. Протягом року забезпечувала управління освіти всіма необхідними показниками 
забезпеченості навчальною літературою (по мірі звертання УО, оскільки дані про підручники 
входять майже в усі форми звітності УО). 

11. Надано велику кількість (у вересні – жовтні це в середньому 10-15 звертань на день) 
консультацій, порад, пояснень і т.п. в першу чергу вчителям, директорам та завучам 
навчальних закладів, батькам, працівникам відділів освіти, методистам ПОІППО з питань 
надходження, розподілу, перерозподілу, забезпеченості, використання, особливостей і т.д. 
навчальної літератури. 

12. Запровадила нові таблиці обліку контингентів по користуванню підручниками. Таблиці 
розробила на основі вимог ІНЛ (які дані потрібні). Заздалегідь передбачено можливість їх 
переходу на комп’ютерну обробку при наявності відповідної програми.   

                                                                          жовтень місяць 
13. Зібрання, обробка та аналіз даних про учнівські контингенти на 2005–2006 н.р. (по 

використанню різного типу навчальної літератури).                          листопад місяць 
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5.8. Робота відділу ліцензування та атестації (Куляєва О.О.) 
 
Підготовлені: 
- інструктивно-методичні матеріали:  

o „Програмно–методичне забезпечення державної атестації навчально-виховного 
комплексу”. – С. 25.  

o Посібник „Програмно–методичне забезпечення державної атестації  освітньої діяльності 
вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації з напряму: загальноосвітня  
підготовка”. – С. 34. 

o Підготовлено для відділів освіти електронний варіант навчально-методичного посібника 
„Програмно-методичне забезпечення державної атестації  ЗНЗ”. 

o Підготовлено комп’ютерний варіант   методичного посібника „Методичне забезпечення 
підготовки навчальних закладів до ліцензування” 

- блок розпорядчих та інструктивних документів щодо проведення ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2005".  
- аналітичні матеріали: 

1. Підсумковий наказ управління освіти і науки про проведення ІІ (обласного) туру  
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2005”. 

2. Акти перевірок виконання ліцензійних умов приватними навчальними закладами.  
3. Довідка та проект рішення на засідання колегії управління освіти і науки від 20.10.05. 

„Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. № 200 „Про 
ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти”. 

- рішення, довідки, записки, роз’яснення з питань ліцензування освітньої діяльності, проекти 
наказів та рішень регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних 
закладів. 
-  засідання регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів 
області: 

◊ 8 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних 
закладів (весь пакет документів до кожного засідання). 

-  перевірки виконання ліцензійних умов освітньої діяльності приватними навчальними 
закладами: Приватний оздоровчий дитячий заклад „Зелена дубрава” 
-  атестаційна експертиза освітньої діяльності філії Європейського університету у м.Пирятині  
з напряму: загальноосвітня підготовка. 
 
Здійснювали організаційно-методичне забезпечення таких  масових заходів: 

– ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. 
– Обласний огляд методичних матеріалів у серпні 2005 р. 
– Ліцензування навчальних закладів різних типів приватної форми власності області. 
– Експертні перевірки спроможності  навчальних закладів здійснювати діяльність, 

пов'язану з наданням професійної та загальної освіти. 
Продовжено діяльність СДГ з теми: „Орієнтовні критерії оцінювання діяльності  

загальноосвітніх навчальних закладів”. Проведено 3 засідання групи. Завдання, які ставила 
перед собою група у 2005 р.:   

1. Запровадити Орієнтовні критерії оцінювання   діяльності загально-освітніх навчальних 
закладів, запропонованих     МОН України  (наказ Міністерства освіти і науки від 
14.02.2005. № 99)  

2. Розробити на основі Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів, запропонованих МОН України  (наказ Міністерства освіти і науки 



 76

від 14.02.2005.№ 99), регіональні програми атестації ЗНЗ і НВК та її методичне    
забезпечення.   

Підготовлені і видані матеріали:  
– Програмно–методичне забезпечення державної атестації загальноосвітнього навчального 

закладу. Посібник.//Директор школи  (Спецвипуск). К. – Шкільний світ. № 29-30. - 2005. 
– с. 64.    

– Програмно–методичне забезпечення державної атестації позашкільного навчального 
закладу. Посібник. – ПОІППО – 2005. –  С. 47.   

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

 
Розповсюдження методичних посібників: 

• методичний посібник „Програмно-методичне забезпечення  державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу”, оновлений та надрукований  у 2005 р.  у  
зв’язку зі  зміною Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, 
розповсюджувався електронними копіями на кожен відділ освіти. 

• методичний посібник „Програмно-методичне забезпечення  державної атестації 
позашкільного навчального закладу” розповсюджено у твердій копії на кожен відділ 
освіти.    

 Взяли участь у роботі видавничо-практичного видання інституту „Бібліотека  
педагогічного  досвіду”  
 
Проведено:  

– консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість біля 200). 
– консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість 456). 
– обласний семінар для спеціалістів відділів освіти: „Методичне забезпечення атестації 

ЗНЗ за поновленими Орієнтовними критеріями оцінки діяльності ЗНЗ, затвердженими 
наказом МОН України від 14.02.05. № 99 та ПНЗ”. 

 Куляєва О.О. виступала з  питань ліцензування на обласній інструктивно-методичній 
нараді директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Полтавської області 
(11.10.05.). 
 
Опрацьовано   літературу та нормативні документи з питань:  

– про  ліцензування навчальних закладів 
– про державну атестацію навчальних закладів. 

 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.) 

Згідно з планом роботи інституту  за 2005 рік було проведено 6 засідань вченої ради 
інституту.  Із них планових засідань 6. Розглянуто 66 питання, із них планових 13, позапланових 
питань 53. 

Серед розглянутих питань найбільша увага приділялась проблемам післядипломної 
освіти педагогічних працівників, науково-методичному забезпеченню виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. №1305 „Про розвиток сільської загальноосвітньої 
школи”, виконанню обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки, 
роботі по впровадженню в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
сучасних інновацій,  реалізації цільових установок діяльності інституту в роботі методистів. 

Були підведенні підсумки діяльності спеціальних дослідницьких груп, апробації 
навчальної літератури у 2004-2005 н.р., впровадження регіональних програм та нових 
педагогічних технологій при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін.   

На вченій раді  за 2005 рік схвалено до друку 4 посібника, 8 збірників,  1 досвід роботи, 7 
журналів, 1 монографія, 1 брошура. 

Контроль за рішенням вченої ради здійснювався шляхом звітування відповідальних за 
виконання рішень вченої ради, а також особистим контролем проректорів згідно їх напрямків 
діяльності. 
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РОЗДІЛ 7. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ (Золотухіна В.М.) 

Робота науково-методичної ради ПОІППО у 2005 році була спрямована на сприяння 
реалізації державної освітньої політики у регіоні з питань науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області. 

Відповідно до плану роботи ПОІППО за звітний період проведено 5 засідань науково-
методичної ради, на яких розглянуто 16 питань:  8 планових (організація самоосвітньої 
діяльності вчителя щодо роботи з підручниками і навчальними посібниками та роль методистів 
ПОІППО; затвердження оцінки фахових комісій щодо експертної оцінки методичних розробок 
педпрацівників – претендентів на звання «вчитель-методист»; про шляхи удосконалення 
вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів; про реалізацію концепції 
профілізації старшої школи (з досвіду роботи Зінківського районного методичного кабінету);  
про підсумки науково-методичної роботи методистів ПОІППО під час атестації педагогічних 
кадрів; про підготовку методичних рекомендацій до нового навчального року; про підсумки 
підготовки педагогічних кадрів та науково-методичне забезпечення викладання етики та основ 
здоров’я; про затвердження кандидатур представників від області до Всеукраїнського банку 
перспективного педагогічного досвіду в Україні; про шляхи удосконалення діяльності 
методистів з питань вивчення, узагалення та пропаганди кращого педагогічного досвіду) та 8 
позапланових (про схвалення програм з курсів «Традиції і культура Ізраїлю» та «Іврит» для 
середньої загальноосвітньої школи (1-12 класи). Укладач Кушнірик Кейла, викладач ПНВК «ОР 
Авнер» м.Полтави;  про рекомендацію до друку посібника «Програмно-методичне забезпечення 
державної атестації загальноосвітнього навчального закладу (Автори-упорядники Павлова Н.К., 
Куляєва О.О.); про рекомендацію до друку Хрестоматії літератури Гадяччини; про схвалення та 
рекомендацію до друку посібника «Завдання творчого рівня з української мови та літератури»; 
про методичне забезпечення організації та роботи навчальних кабінетів у загальноосвітніх 
навчальних закладах області; про схвалення методичних рекомендацій щодо оформлення 
класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів з урахуванням 12-
бальної системи оцінювання навчальних  досягнень учнів./ упор. В.М.Золотухіна, 
О.П.Коваленко, Н.К.Павлова; про рекомендацію до друку методичного посібника «Поетична 
Зіньківщина (автори А.Лисенко, В.Сичова); про рекомендацію до друку навчального посібника 
«Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Структурно-узагальнюючі таблиці» (автор І.Доценко)). 
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РОЗДІЛ 8. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ (Розкладка С.П.) 

В 2005 р. Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського було придбано слідуючі матеріальні цінності: 

1. Автомобіль – 28510.00 грн. 
2. Комп’ютерна техніка – 49468.00 грн. 
3. Інтерактивна дошка – 37071.00 грн. 
4. Меблі – 6978.00 грн. 
5. Меблі, м’який інвентар – 40321.58 грн. 
Всього на суму: 162348.58 грн. 
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РОЗДІЛ 9. ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ ЗА 2005 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 2005 році РВВ займався забезпеченням 
інституту підготовкою, набором, правкою та роздрукуванням різноманітних матеріалів. Оброблено 
близько 150 вхідних та вихідних документів ПОІППО, загальним обсягом близько 70 умовних 
друкованих аркушів. 

Щодо забезпечення видавничої діяльності ПОІППО відділом було підготовлено шість номерів 
науково-методичного журналу «Постметодика», 12 номерів «ПОІППО-Новин», зверстано, 
розтиражовано та виготовлено 26 найменувань друкованих видань інституту загальним обсягом 
близько 200 умовних друкованих аркушів та загальним тиражем близько 6 000 примірників. 
Працівниками РВВ підготовлено 1 публікацію в журналі „Постметодика”. 

Для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти Полтавщини відділом 
була розроблена обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького педучилища 
на 2005 – 2009 роки, яка була затверджена рішенням вісімнадцятої сесії четвертого скликання 
Полтавської обласної ради 23 березня 2005 року. Відповідно плану видавничої діяльності ПОІППО 
та КрПУ на 2005 рік видано 16 найменувань науково-методичної літератури інституту загальним 
тиражем 9370 примірників, увесь тираж буде безкоштовно розповсюджений серед педагогічної 
громадськості Полтавської області. Редакційно-видавничим відділом на виконання обласної 
програми підготовлено до друку 5 найменувань друкованої продукції ПОІППО загальним тиражем 
3100 примірників. 

РВВ виготовив роздаткові матеріали для 5 Всеукраїнських виставок, семінарів та 12 обласних 
конкурсів, семінарів, конференцій, виставок. Виготовлено 2 буклети ПОІППО та „Освіта 
Полтавщини” загальним тиражем 2000 примірників. Працівники відділу були задіяні у підготовці та 
проведенні ХХІІІ Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (Полтава, гімназія № 30, 21-
25.03.05) та Всеукраїнського педагогічного форуму «Турбота про вчителя надія на майбутнє» 
(Полтава, 24 травня 2005 р.), в роботі якого взяв участь Президент України Ющенко В.А. Для 
представлення освіти Полтавщини на на Всеукраїнській виставці-презентації „Освіта України” 
(м.Київ, Виставковий комплекс „Олімпійський”, 6-9 жовтня 2005 року) було виготовлено 14 
стендів, які висвітлюють інноваційні процеси в освіті області. 

Для забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази ПОІППО редакційно-видавничим 
відділом придбано два комплекти комп’ютерного обладнання. Постійно здійснювалося технічне 
обслуговування ризографа та ксерокса ПОІППО. 

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів області 
(проведено 20 годин лекцій та практичних занять).  

 
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. 
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2004 року зберігався властивий для “ПМ” стиль – випускати тематичні номери. Видано 
такі випуски : „Освіта і влада”, „Престиж учителя”, „П’ятий клас”, „Агробіологічний комплекс 
як навчально-дослідницьке середовище”, „Складні питання в освіті”. 

Цьогоріч журнал знайомив читачів з офіційними документами 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), порадами досвідчених психологів, новими шкільними підручниками  тощо. 

Уміщено методичні рекомендації МОіН та ПОІППО щодо вивчення навчальних дисциплін у 
5-х класах у 2005/2006 н.р. Висвітлено роботу Всеукраїнського форуму „Турбота про вчителя – надія 
на майбутнє”. Помітне місце відведено компетенізації освіти, критичному мисленню, ролі „третього 
сектору” в освіті, досвіду діяльності євроклубів на Полтавщині та в Україні, україно-американським 
контактам у сфері освіти.   

Для учителів журнал намагався бути помічником., розглядаючи проблеми виховання сучасної 
молоді, досвід роботи з формування  дитини як творчої особистості, роль педагога у збереженні 
здоров’я  власного і школярів. 

Журнал інформував про дослідницьку роботу, яку проводять американські вчителі  для 
оптимізації навчального процесу та фахового розвитку. Друкував у рубриці "Ретрометодика” 
ексклюзивні матеріали німецького макаренкознавця Г. Хілліга.  

У 2004 році журнал було представлено на Другій виставці-презентації „Освіта України. 
Інноваційні технології навчання”  (м.Київ, експоцентр „Олімпійський” , 28-30 вересня 2005 
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 2005 року видано 10 тематичних номерів серед яких: „Вчитель – митець із 
митців”, „Ідеї інтеграції в освіті”, „Психологи – школі” „Спеціальна педагогіка: теорія і 
практика логопедії”, „Вивчаємо English”, „Професійна компетентність як складова педагогічної 
майстерності”. 

Актуальними темами статей 2005 року є особистісно орієнтоване навчання та виховання; 
застосування інтерактивних методів навчання; спеціальна педагогіка; інтеграція психології та 
педагогіки тощо. 

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

Спостерігається більш активна публікація статей як науковцями, так і методистами та 
вчителями України, Росії та Республіки Білорусь. 
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9.4. Анотований список друкованої продукції ПОІППО (Кіптілий І.О.) 

Список видань 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

ім.. М.В. Остроградського за 2005 р. 

 

1. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2005. – № 1  (59).  „Освіта і влада”.– 64 с. 
 
Більшість освітян та політиків нині переконані, що єдиним виходом є 
забезпечення якісних змін в освітній системі, перш за все зміни способу 
керування нею та реального впровадження задекларованого у Національній 
доктрині розвитку освіти державно-громадянського управління. Адже 
демократизувавши українську освіту, нація не лише забезпечить 
ефективність управлінських рішень та дієвий контроль за освітньою 
бюрократією, а й зробить систему відкритою – мобільнішою, багатшою 
ресурсами, наблизить її до європейських стандартів. 

 

2. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2005. – № 2  (60).  „Престиж 
учителя”. – 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, 2005. – № 3  (61).  „П’ятий клас”. – 64 с. 

Журнал присвячений 5 класу 2005-2006 навчального року – темі, враховуючи 
перехід основної школи на новий зміст та структуру освіти, надзвичайно 
актуальній і важливій. Саме тому на сторінках цього випуску – й офіційні 
документи, й методичні рекомендації та розробки, і поради досвідчених 

психологів.

  

4. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2005. – № 4-5  (62-63).  
„Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище”.– 116 с. 

Журнал присвячено роботі структурного підрозділу Мелітопольського 
держпедуніверситету – агробіологічного комплексу (АБК), який надає 
змогу оновити зміст освітнього процесу відповідно до світових досягнень 
науки та сучасного інформаційного забезпечення, оскільки зосереджує 
значний науковий потенціал університету.   

 5. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2005. – № 6  (64).  „Складні питання 
в освіті”. – 116 с. 

Окреслено коло складних питань української освіти (соціальний захист 
освітян; фінансування освіти; проблеми якості освіти та проблеми 
виховання) в контексті стратегічних завдань розвитку країни. Розкрито 
бар‘єри, що перешкоджають застосуванню інноваційних концепцій, зміни, 
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що повинні зменшити ці бар‘єри. Блок матеріалів присвячено виявам 
корупції в освіті, представлено чотири види реформ, проведення яких може 
скоротити ризик виникнення корупції в освіті. Розглянуто проблеми 
забезпечення шкіл підручниками. Представлено технологію записів у 
класному журналі; книжкові новинки; розробки нестандартних уроків. 

 
 

 
 

6. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №1-2(50-
51) – „Вчитель – митець із митців”. – 118 с. 

Журнал відкриває освітянський коментар щодо підвищення 
соціального престижу педагогічних і науково-педагогічних 
працівників у суспільстві. Висвітлюється точка зору авторів щодо 
престижу вчителя в життя суспільства; освіти для сталого 
розвитку; творчого вчителя у педагогічній спадщині Я.Чепіги; 
педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на зміст і значення музейної 
роботи у навчальному закладі. 

Широко висвітлено інноваційні педагогічні технології та 
матеріали про інноваційну культуру керівника ЗНЗ.  

Практичний матеріал поповнить методичну скриньку вчителя 
української мови і літератури про П.Симоненка, В.Тарасенка, 
Т.Нікітіна, О.Довженка, І.Котляревського, П.Ротача т.ін.  
У номері продовжується друкування матеріалів огляду-конкурсу 
„Сільська школа”, що проводить редакція журналу. Це презентація 
Калениківської спеціалізованої школи Решетилівського району 
Полтавської області. 

 
 

7. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №3-4 (52-
53) – „Ідеї інтеграції в освіті”. – 128 с. 

Підготовлений спільно з Науково-методичним центром 
інтеграції шкільної освіти Інституту педагогіки АПН України та 
кафедрою педагогічної майстерності Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського. 

У номері вміщені публікації з проблеми інтеграції шкільної 
освіти вищихтнавчальних закладів міст Харкова, Вінниці, 
Дніпропетровська, Полтави, Києва, Донецька, Миколаєва, 
Кременчука т.ін. 

Широко висвітлені педагогічні ідеї щодо формування цілісності 
знань, природничо-наукової картини світу та екологічно-ноосферної 
свідомості в учнівської молоді; роздуми щодо створення навчально-
освітнього простору в регіоні; проблемно-інтегративний та 
алгоритмічний підходи і методика їх реалізації т.ін. У рубриці 
„Режисура уроку” представлені матеріали природничо-
математичних дисциплін, інтеграція предметів біології, хімії, 
математики, довкілля т.ін. 

Крім того, подані статті з педагогічного менеджменту 
(питання інформаційних технологій, інноваційної діяльності т.ін.) 
та післядипломної освіти (дистанційне навчання, професійна 
компетентність викладача т.ін.). 

Викликає певний інтерес презентація концепції розвитку 
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виховної діяльності творчих дитячих колективів Полтавщини та 
проблема туристичної освіти Франції. 
В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал 
Калайдинцівського ЗНЗ Лубенського району Полтавської області. 

 
 
 
 
 

 

 

8. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №5 (54) – 
„Психологи – школі”. – 68 с. 

Читачі можуть ознайомитися з візитною карткою та з науково-
методичними та творчими досягненнями цієї кафедри. 

У номері представлена Полтавська земля як осередок психологічної 
думки: проблеми обдарованих дітей; методи дослідження атракції та 
вивчення мислення дітей; профілактика адитивної поведінки підлітків; 
методика профконсультативного тренінгу; особливості мотивації 
вибору професії практичного психолога т.ін. 

У рубриці „Книжковий хіт-парад” представлена вагома видавнича 
продукція співробітників кафедри психології педагогічного університету 
за 25 років її існування.  

Також читачі можуть ознайомитися з тестами Всеукраїнської 
студентської олімпіади з психології. 
В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал Попівського 
ЗНЗ Карлівського району Полтавської області. 

9. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №6-7 (55-
56) – „Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії”.  – 108 с. 

Міжнародний спецвипуск з творчого доробку науковців та практиків з 
логопедії (мовленнєвий аспект) України, Росії, Республіки Білорусь (31 
стаття), підготовлений кафедрою соціальної педагогіки Полтавського 
державного педагогічного університету імені М.В.Остроградського.  

Розкрито інноваційні тенденції отримання освіти дітьми з 
обмеженими можливостями; теорія і практика підготовки майбутніх 
педагогів-логопедів. Особлива увага звернута на реабілітаційну роботу з 
дітьми з абераціями в поведінці та розвитку. 
А більш глибоко розкриваються питання досліджень дітей із загальним 
недорозвиненням мовлення та сучасні підходи до подолання різних 
дефектів у мові. Привертає увагу методика проведення уроків „Человек и 
мир” та „История России”, які проводяться у класах спеціальної 
(колекційної) школи. В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений 
матеріал Розсошенської гімназії Полтавського району Полтавської 
області. 
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10. Клепко С.Ф. НАУКОВА РОБОТА І УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ: 
Навальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с. 

Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової 
роботи в контексті управління знаннями та формування знаннєвих 
суспільств. З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, 
визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, і 
необхідні перетворення для їх подолання; аналізуються проблеми 
демаркації наукової і методичної роботи, актуальні напрями наукових 
досліджень стосовно реформування науки й освіти. Визначені підходи 
трансформації наукової роботи в освіті України допоможуть 
цілеспрямованому самонавчанню працівників освіти та підвищенню 
конкурентноспроможності освітніх і наукових організацій. 
Посібник може бути гідом у світовому дослідницькому просторі і 
довідниковом у проведенні наукової роботи для учителів та методистів, 
працівників ІПОО, викладачів і студентів педагогічних ВНЗ. 
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 11. Білоусько О.А., Магдик О.О. Поурочно-тематичне планування 

курсів всесвітньої історії. Історії України та історії Полтавщини (5-
11 кл.): Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – 
Полтава. 2005. – 156 с. 

У збірнику систематизовано діючі державні програми курсів 
всесвітньої й вітчизняної історії, а також авторська програма 
курсу регіональної історії. Приводиться орієнтований розподіл 
годин на вивчення відповідних курсів пропонуються  питання для 
тематичного контролю навчальних досягнень учнів. 

Збірник адресований вчителям історії для  використання в  
якості календарного плану н 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 2008-
2009 навчальні роки.  
 

 

12. Організаційно-методична робота з класними керівниками та 
керівниками гуртків щодо виконання обласної програми системи 
виховання учнівської молоді. матеріали обласного семінару-
практикуму районних(міфських) методичних кабінетів та будинків 
дитячої та юнацької творчості. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 34 с. 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму 
„Організаційно-методична робота з класними керівниками та 
керівниками гуртків щодо виконання обласної програми системи 
виховання учнівської молоді". Вміщені: довідки про підсумки 
обласного та Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник-2004", 
матеріали з досвіду роботи кращих класних керівників, методичні 
рекомендації тощо. 
Призначені для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, будинків дитячої та юнацької творчості, керівників 
методичних об'єднань класних керівників. 

 

13. Витвчення основ малого бізнесу в профільному економічному 
курсі „Власна справа”. Матерали обласного семінару керівників 
районних (міських) методичних об’єднань вчителів економіки. – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 16 с. 
Матеріали обласного семніару „Вивчення основ малого бізнесу в 
профільному економічному курсі „Власна справа” призначені для 
керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів 
економіки. 
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14. Педагогіка математики і природознавства VII-IX Всеукраїнські 
читання, присвячені пам’яті М.В.Остроградського, 7-8 жовтня 2004, 
26-27 жовтня 2005 р. Збірник Статей. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 
216 с. 

 

 

15. Проектний метод в освітній галузі „Технологія”. На допомогу вчителів 
турдового навчання 12-річної школди. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 64 с. 

У посібнику подано рекомендації для роботи за новою 
педагогічною особистісно-орієнтованою технологією „Проектна 
методика” 12-річної школи. 
Призначено для вчителів трудовго навчання, методистів районних 
(міських) методичних об’єднань вчителівтрудовго навчання та креслення.

16. Матеріали обласного семінару „Впровадження у навчально-виховний 
процес новітніх підручників з математики” призначені для методистів 
районних (міських) методичних  кабінетів (керівників методичних 
об’єднань вчителів математики). – Полтава: ПОІППО, 2005. – 30 с. 

 

17. Формування в учнів компетенцій – одне з важливих завдань освіти в 
системі особистісно-зорієнтованого навчання. Вивчення кожного 
художнього твору повинно працювати на очікуваний результат шкільної 
літературної освіти: навчити дитину застосовувати набуті знання, 
розвивати систему вмінь, навичок, емоційно-ціннісних орієнтирів, які 
допоможуть у дорослому житті. – Полтава: ПОІППО, 2005, – 44 с. 
Матеріали семінару „Формування літературної компетенції учнівської 
молоді” призначені для методистів, керівників методичних об’єднань 
учителів української мови та літератури, учителів-практиків. 
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18. Шкільне географічне товариство – форма управління пізнавальною 
діяльністю учнів при вивченні географії. Матеріали обласного семінару 
керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів географії. – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 27 с. 
Матеріали обласного семінару „Шкільне географічне товариство – 
форма управління пізнавальною діяльністю учнів при вивченні географії” 
призначені для керівників районних (міських) методичних об’єднань 
вчителів географії. 

19. Шляхи формування комунікативної компетенціх учнівської молоді. 
Матеріали обласного. – Полтава:ПОІППО, 2005. – 32 с. 

Стратегія модернізації освіти передбачає поліпшення якості 
освіти. Одним з шляхів оновлення змісту освіти є впровадження 
компетентнісного підходу до організації навчального процесу в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

На уроках словесності формується предметна компетенція як 
сукупність знань, умінь та характерних рис у предмета, що дозволяє 
особистості виконувати певні дії через власне спостереження. 
Матерілаи семніару „Шляхи формування комунікативної компетенціх 
учнівської молоді” призначені для методистів, керівників керівників 
методичних об’єднань учителів української мови та літератури, учителів 
словесності. 

 

 

20. Роль предметів художньо-естетичного циклу в реалізації 
творчості учнів. Діяльність учителя в підтримці обдарованих дітей. 
Матеріали обласного еемінару-практикуму методистів районних 
(міських) методичних кабінетів та керівників методичних об'єднань 
предметів художньо-естетичного циклу. – Полтава:ПОІППО, 2005. – 
24 с.                                                                                                                  

У збірці подані матеріали обласного еемінару-практикуму 
методистів районних (міських) методичних кабінетів та керівників 
методичних об'єднань предметів художньо-естетичного циклу 
„Роль предметів;;художньо-естетичного циклу в реалізації 
творчості учнів. Діяльність учителя в підтримці обдарованих 
дітей.". Вміщені: результати участі школярів Полтавщини у 
Всеукраїнських та обласних конкурсах учнівської творчості, 
доповідна записка про підсумки проведення обласного та IV етапу 
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2005" в номінації 
„Музика", матеріали з досвіду роботи вчителів, методичні 
рекомендації тощо. 
Призначені для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, вчителів, керівників методичних об'єднань предметів 
художньо-естетичного циклу. 
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21. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного 
віку та організаційно-педагогічні аспекти навчально-виховної роботи 
з першокласниками-шестирічками на базі дошкільних навчальних 
закладів. Матеріали обласного науково-нрактичного семінару, - 
Полтава: ПОІІШО, 2005. – 56 с.  
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару 
"Розвиток пізнавальних здібностей Дітей старшого дошкільного 
віку та організаційно-педагогічні аспекти навчально-виховної 
роботи з першокласниками-шестирічками на базі дошкільних 
навчальних закладів" входять програма семінару, методичні 
рекомендації, практичні наробки педагогів кременчуцьких 
дошкільних навчальних закладів, які розкривають теоретично-
практичні аспекти проблеми розвитку пізнавальних здібностей 
дітей дошкільного віку, наступність, перспективність в роботі 
дошкільних навчальних закладів та початкової школи. Збірка 
містить також матеріали наших колег - педагогів Хмельниччини 
щодо актуальних питань підготовки до школи дітей-шестирічок. 

 

22. Гладка T.I. Здійснення інноваційної діяльності та проведення 
педагогічних експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах: 
Методичні рекомендації. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 24 с. 
У збірнику описується технологія впровадження інновацій в 
освітній процес, розкрито методику розробки інноваційного 
освітнього проекту та організації експериментальної діяльності, 
процедуру експертизи документів на проведення педагогічних 
експериментів. Подаються форми звіту, заявки на проведення 
експериментальної діяльності, вимоги до підготовки 
експериментальних програм. 

 

 

23. ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
(методично-практичний посібник з етики віри та релігієзнавства) 
\Упорядники: Каліберда Г.А., Лисяк Л.А. – Полтава: ПОІППО, 2005. –  40 
с. 

Методично-практичний посібник створений на допомогу вчителю 
початкових класів (вихователю дошкільного закладу) з метою кращого 
засвоєння дітьми тем морально-етичної проблематики, 
факультативного курсу етика віри та релігієзнавства.    
Може бути використаним у гуртковій роботі позашкільних закладів 
освіти  та корисним для батьків. 
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24. Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної 
готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту /За наук. ред. 
Л.М.Карамушки. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – 64с. 

У брошурі наведено методики зарубіжних і вітчизняних авторів за 
допомогою яких можна зібрати повну, розгорнуту інформацію про 
особливості виявлення психологічної готовності керівника школи до 
взаємодії в умовах конфлікту. Запропонований підбір методик може бути 
використаний як для глибокого вивчення будь-якого компоненту 
психологічної готовності, так і для здійснення оперативної діагностики. 
Брошура призначена для підготовки слухачів інститутів післядипломної 
освіти (керівників шкіл, шкільних психологів), а також для студентів 
вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність. «Практичний 
психолог», аспірантів, викладачів психологічних і педагогічних 
факультетів і всіх тих, хто зацікавлений у підвищенні власної 
конфліктологічної компетентності. 
25. Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді: здобутки та 
проблеми освітян Полтавщини. - Полтава: ПОІППО, 2005. – 96 с. 
Збірник розкриває кращий досвід педагогічних колективів Полтавщини по 
реалізації обласної програми системи виховання учнівської молоді у 
розділі громадянсько-патріотичне виховання, опубліковані матеріали 
обласної науково-практичної конференції „Виховання патріота: 
здобутки, проблеми, досвід освітян Полтавщини” Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського та членів  спеціальної дослідницької групи, яка 
працювала над проблемою „Теорія, практика громадянського виховання 
учнівської молоді”. Призначений для широкого педагогічного загалу 
області. 

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

Матеріали інформаційно-методичного збірника стануть у нагоді 
керівникам шкіл, педагогам, які налаштовані на творчість, прагнуть до 
цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні і вихованні. 
Пропонований теоретичний і практичний досвід здійснення інноваційної 
діяльності, реформування школи, як у нашій країні, так і у світовому 
освітянському просторі, допоможе освітянам у створенні якісно нової 
педагогічної практики та побудові школи майбутнього 

 

 

27. Лисенко А. Література рідного краю: теоретико-методичний 
аспект. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 60 с. 

У посібнику запропоновано теоретичний матеріал щодо 
розвитку літературного краєзнавства, аналізуються окремі 
аспекти життя і творчості письменників-земляків, а також подані 
методичні рекомендації для організації літературно-краєзнавчої 
роботи в школі. 

Рекомендований учителям-словесникам, студентам 
навчальних закладів філологічного профілю, всім, хто цікавиться 
проблемами літературного краєзнавства. 
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28. Соборність України: історія і сучасність. Збірник матеріалів 
обласної науково-практичної конференції 20 січня 2005 року. – 
Полтава, 2005. – 60 с. 
Збірник містить матеріали про вікопомну дату в житті народу і 
держави – Акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республіки 22 січня 1919 року. Видання 
розраховане на учителів, викладачів, студентів. 

 
 

29. Сучасні форми організації дозвілля старшокласників. 
Інтелектуальна гра „Дебати”. Збірник матеріалів обласного семінару. 
/Упорядники: Настенко Н.В., Каліберда Г.А..-Полтава.- ПОІППО.- 
2005.- 23с. 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму 
«Сучасні форми організації дозвілля старшокласників. 
Інтелектуальна гра «Дебати».  

Вміщені: аналітичний матеріал щодо розвитку дебатних 
клубів в області. Методична розробка засідання дебатного клубу, 
інтерактивні технології з досвіду роботи кращих педагогічних 
працівників. Методичні рекомендації тощо. 
Розраховано на методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, будинків дитячої та юнацької творчості. 

 
 

30. Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів: збірник текстів для керівників закладів освіти 
(укладач Королюк С.В.). – Полтава: ПОІППО, 2005. – 32 с. 
 У збірнику наведені різноманітні діагностичні методики які 
можуть бути використаними для виявлення управлінської культури 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів: директорів та їх 
заступників з навчально-виховної роботи. Методи діагностики 
допоможуть керівникам школи одержати результати, які будуть 
основою для подальшого удосконалення власної управлінської 
діяльності, сприятимуть визначенню напрямів професійного 
зростання. А також подібна діагностика може бути використана 
при атестації керівників освітніх закладів. 
Представлені матеріали будуть цікавими для керівників шкіл, 
працівників відділів освіти та викладачів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти. 

 31. Освіта Полтавщини. Часопис, № 4 (укладач Охріменко І.В.). – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 92 с. 

Висвітлено питання основних напрямків розвитку сільської 
школи. 
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32. Каталог програм для профільного навчання / Упор. А.В. Лисенко. – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 52 с. 

Подано перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти 
та науки України для організації профільного навчання, каталог 
авторських (регіональних) програм, що розроблені та використовуються 
під час упровадження профільного навчання або поглибленого вивчення 
окремих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської 
області. 
Видання адресоване для керівників шкіл, учителів, студентів педагогічних 
навчальних закладів різних видів акредитації. 

 
 

33. Стрюк Л.О., Миколенко Д.Г. Кабінет фізики. Методичний посібник. – 
Полтава: Оріяна, 205. – 40 с. 

У посібнику наведені рекомендації по обладнанню та організації 
роботи шкільного кабінету фізики. В рекомендаціях враховано досвід 
роботи вчителів фізики та власний досвід авторів. 
Посібник містить практичні поради та можливі варіанти оформлення 
документів, що стосуються кабінету фізики та вимоги безпеки під час 
проведення занять у кабінеті фізики.. 

 
 

34. Стрюк Л.О., Михайлик П.Я. Готуємось до олімпіад з фізики.  
Олімпіади з фізики вже багато років є однією з основних форм 

позакласної роботи. 
Підготувати учня до олімпіад, навчити його розв’язувати нестандартні 
творчі задачі допоможе ця книга. 

  
 

35. Дзюба Л.П., Корф І.В. Досягнення та перспективи розвитку системи 
розвивального навчання на Полтавщині (за Д.Б.Ельконіним, 
В.В.Давидовим) // матеріали обласної науково-практичної конференції. – 
Полтава: ПОІППО. – 2005. – 28 ст. 
       До збірки матеріалів обласної науково-практичної конференції 
„Досягнення та перспективи розвитку системи розвивального навчання 
на Полтавщині (за Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим)”, присвяченій 10-й 
річниці впровадження в Полтавській області психолого-педагогічної 
системи „Розвивальне навчаня”, включено програму конференції та 
методичні  і практичні матеріали із застосуваня системи.    

 

36. Тимошенко Н.П. Проблеми інтеграції вихованців спеціальних 
навчальних закладів у соціокультурний простір: досвід, пошуки, 
перспективи //   матеріали обласного науково-практичного семінару. – 
Полтава: ПОІППО. – 2005. – 20 ст. – 30 шт. 
     До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару 
„Проблеми інтеграції вихованців спеціальних навчальних закладів у 
соціокультурний простір: досід, пошуки, перспективи” ввійшли  програма 
семінару, методичні рекомендації та практичні матеріали з даної 
проблеми. 
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37. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний 
посібник / За ред. П.І.Матвієнка. – 2-е вид. з доповненнями. – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 322 с. 

У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні 
проблеми краєзнавчої роботи у сучасній загальноосвітній школі та 
позашкільних установах. 

„Антологія краєзнавства Полтавщини” складається з двох 
основних розділів, в яких розглядаються загальні методологічні 
основи краєзнавчої роботи та можливості використання 
краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших 
шкільних предметів у системі виховної роботи. 

У посібнику розкриваються нові педагогічні технології 
краєзнавчої роботи. Також є досить цікаві повідомлення про 
історичні та археологічні знахідки останніх років. Особлива увага 
наголошується на ефективності різноманітних форм залучення 
учнів до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів 
об’єктивно оцінювати історію, розуміти і цінувати красу. 
Матеріали посібника адресуються широкому колу педагогічних 
працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить проблема 
розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи. 
Рекомендовано 2-е видання науково-методичного посібника 
„Антологія краєзнавства Полтавщини” з доповненнями вченою 
радою Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (протокол № 2 від 
28.03.2005 р.). 

 

38. Матвієнко П.І. Комплексна оцінка дидактичного процесу. – 
Полтава: ПОІППО, 2005. – 216 с. 

У монографії розглядаються теоретичні та методичні 
основи комплексної оцінки ефективності дидактичного процесу, 
розроблено концепцію навчально-методичного забезпечення для її 
здійснення. 
Видання буде корисним вченим, аспірантам, студентам, керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів та вчителям. 
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39. Довкілля: Для дітей дошкільного віку. Частина 1. Методичний 
посібник для вихователів дитсадків та батьків. – Полтава: ПОІППО, 
2005. – 84 с.  

Методичний посібник для вихователів дитячих садочків та 
батьків складено за інтегративним принципом, закладеним в ба-
зисному компоненті дошкільної освіти. Він допоможе одержати і 
закріпити знання дитини про рідну природу, про себе самого. 

Посібник містить також, знання з народознавства, 
фізичного виховання, художні твори відповідно до теми занять та 
вправи з моделювання, розвитку мовлення. Він дасть можливість 
вихователям познайомити дітей з основними поняттями та 
вміннями, які необхідні їм під час вивчення всіх предметів 
початкової школи і, в першу чергу, курсу «Я і Україна. Довкілля». 
Однією з основних рис цього курсу є формування у дитини цілісності 
знань, яка базується на уявленнях дитини про самозбереження, 
збереження суспільного та природного довкілля, а також уроки 
серед природи, які найчастіше проводяться у визначні дні народного 
календаря (свята українського народу). 

 

 

40. Довкілля: Для дітей дошкільного віку. Частина 2. Методичний 
посібник для вихователів дитсадків та батьків. – Полтава: ПОІППО, 2005. 
– 76 с. 

Методичний посібник для вихователів дитячих садочків та 
батьків складено за інтегративним принципом, закладеним в базисному 
компоненті дошкільної освіти. Він допоможе одержати і закріпити 
знання дитини про рідну природу, про себе самого. 
Посібник містить також, знання з народознавства, фізичного виховання, 
художні твори відповідно до теми занять та вправи з моделювання, розвитку 
мовлення. Він дасть можливість вихователям познайомити дітей з ос-
новними поняттями та вміннями, які необхідні їм під час вивчення всіх 
предметів початкової школи і, в першу чергу, курсу «Я і Україна. Довкілля». 
Однією з основних рис цього курсу є формування у дитини цілісності знань, 
яка базується на уявленнях дитини про самозбереження, збереження 
суспільного та природного довкілля, а також уроки серед природи, які 
найчастіше проводяться у визначні дні народного календаря (свята 
українського народу). 

 41. Формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої 
школи. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 224 с. 

У збірнику висвітлюється тратергія інтеграції природничо-
наукової освіти, психологія інтеграції змісту освіти, технології 
формування природничо-наукової картини світу в учнів початкової та 
основної школи під час вивчення фізики, хімії, біології, географії. 
Призначений для науковців, педагогів, працівників освіти, які займаються 
проблемами інтеграції змісту освіти, інтегрованого навчання, та 
вчителів-практиків. 
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42. Геометрія. 11 клас. структурно-узагальнюючі таблиці. (Навчальний 
посібник) / Автор-укладач: Доценко І.Д. – Полтава: – ПОІППО, 2005. – 42 
с. 

43. Збірник документів психологічної служби освіти Полтавської області (2003-
2004 p.p.) // За ред. О.О. Новака. Полтава: ПОІППО, 2005. - 120 с. 

До збірника включено основні листи, накази, методичні 
рекомендації управління освіти і науки облдержадміністрації» 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського, обласного центру практичної психології і 
соціальної роботи, що були видані протягом 2003-2004 pp. і стосуються 
діяльності психологічної служби системи освіти області. Додатково 
представлено Програму розвитку психологічної служби системи освіти 
Полтавської області на період до 2008 р.  
Збірник адресовано керівникам відділів (управління) освіти 
райдержаміністрацій та рай(міськ)виконкомів, керівникам районних 
(міських) психологічних служб, директорам навчальних закладів, 
учителям, практичним психологам, соціальним педагогам, викладачам та 
студентам вищих навчальних закладів із спеціальностей "практичний 
психолог" та "соціальний педагог". 

 

 

44. Фесенко І.О., Прохоренко Л.І. Плекаємо "живе ядро". З досвіду 
робота педагогічного колективу Великосорочинської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату: Науково-методичний 
посібник. - Полтава, 2005. - 68 с. 

Науково-методичний посібник "Плекаємо "живе ядро" є 
результатом багаторічних пошуків педагогічним колективом 
Великосорочинської школи-інтернату нових форм, методів і засобів 
навчання і виховання молодого покоління., в основу яких були 
покладені ідеї видатних педагогів різних, часів: 

І.Г. Пестапоцці — формування моральності через працю; 
К.Д. Ушинського - народності виховання; 
Я.А, Коменського — гуманного підходу до дітей; 
В. О. Сухомлинського - виховання дитини через середовище, 

добром і любов 'ю; 
А.С.Макаренка - виховання в колективі і через колектив. 
Колектив педагогів школи прагнув гармонійно поєднати 

різноманітні концепції виховної роботи та засоби впливу шляхом 
створення педагогічного виховного середовища, яке б підсилювало 
дію цих засобів виховання. 

У науково-методичному посібнику дано чітке обгрунтування 
необхідності структурної перебудови навчально-виховного процесу 
та роботи зі створення моделі школи-інтернату "Школа -інтернат 
-родина "шляхом формування гуманістичної виховної системи 
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"сімейного " типу в умовах навчального закладу. 
Працюючи над вирішенням поставлених завдань, педагогічний 

колектив прагнув досягти головної мети: виховати 
конкурентоспроможну особистість із постійною потребою в 
самореалізації, самовдосконаленні, з гуманістичним сприйняттям 
дійсності і почуттям великої відповідальності за долю України. 
Практичний досвід роботи школи-інтернату, вивчений Харківським 
державним національним педагогічним, університетом ім. 
Г.С.Сковороди, Полтавським ОІППО ім. М.В.Остроградсъкого, 
схвалений обласним управлінням освіти і науки, свідчить, що 
застосована методика структурної перебудови навчально-виховного 
процесу мас універсальний характер і рекомендована для 
впровадження у практику роботи шкіл-інтернатів Полтавської 
області та інших регіонів. 

 

45. Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Структурно-узагальнюючі 
таблиці. (Навчальний посібник) / Автор-укладач: Доценко І.Д. – 
Полтава: – ПОІППО, 2005. – 56 с. 
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46. Методичні рекомендації щодо оформлення класних журналів у 
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів з урахуванням 12-
бальної системи оцінювання навчання досягнень учнів./ Упор. 
В.М.Золотухіна, О.П.Коваленко, Н.К.Павлова. Полтава: ПОІППО, 
2005. – с.40. 
У брошурі надруковані матеріали щодо оцінювання навчальних 
досягнень учнів за 12-бальною системою та оформлення класного 
журналу у ЗНЗ І-ІІІ ступенів. Дані методичні рекомендації 
розраховані на вчителів, керівників, методистів, спеціалістів відділів 
та управління освіти Полтавської області. Вони підготовлені з 
урахуванням вимог навчальних програм з базових дисциплін, 
рекомендацій та вказівок МОН, а також виходячи з досвіду роботи 
освітян Полтавщини. 
47. Професійно-теоретичні підготовка з професії: водій 
автотранспортних засобів, категорія „С”. Збірник відповідей на 
питання білетів до кваліфікаційних іспитів / Автори-упорядники: 
Геращенко О.В., Кузьменко Р.В.,Ю Куляєва О.О. – Полтава: ПОІППО, 
2005, – 92 с. 
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Монографії, посібники, підручники 
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видання. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с. 
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Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Полтава: ПДПУ, 2005. — 48. 
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патріотичне виховання: здобутки, проблеми, досвід освітян Полтавщини” 19 квітня 2005 
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РОЗДІЛ 10. ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (Клепко С.Ф.) 

У 2005 р. працівниками ПОІППО захищено 1 кандидатську дисертацію: Білик Н.І. 
Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів: Дис. канд. пед. 
наук: 13.00.04 / ЦІППО АПН України. – К., 2005 – 227 с. (Білик Н.І. Моделювання процесу 
навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / 
ЦІППО АПН України. – К., 2005 – 22 с.). 

У 2005 році 9 працівників ПОІППО здійснювали кандидатські дисертаційні дослідження.  
Продовжують дисертаційні дослідження  на ступінь доктора наук 6 науковців ПОІППО: �м.�. 
Клепко С.Ф., Матвієнко П.І., Моргун В.Ф., Охріменко І.В., Шейко С.В.  

Таблиця № 8  .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) 

Розпочато 
дослідження

1 Формування націо-
нальної самосвідомості 
особистості учня засо-
бами вивчення музич-
ного краєзнавства 
Полтавщини.  

Музика Халецька Лілія 
Леонідівна 

Пашко Людмила 
Федорівна  

2005 

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

13.00.04 – 
Теорія і 
методика 

професійної 
освіти 

Куляєва Ольга 
Олександрівна 

Ільченко Віра 
Романівна, доктор 
педагогічних наук, 
академік 

1999 

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

19.00.07-
Вікова 

психологія 

Дзюба Тетяна 
Михайлівна 

Карамушка Людмила 
Миколаївна, доктор 
психологгічних наук, 
професор, завідувач 
лабораторією орга-
нізаційної психології 
Інституту психології 
ім. Г.С.Костюка АПН 
України. 

2003 

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 спів-
робітник, проректор 
ЦІППО АПН України 

2003 

5. Системи оцінювання 
якості знань 

13.00.02-
Загальна 

педагогіка та 
методика 
фізики 

Стрюк Людмила 
Олексіївна 

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

2000 



 113

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

09.00.03 – 
соціальна 

філософія та 
філософія 
історії 

Бондар Тетяна 
Олексіївна 

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

2005 

7. Формування профе-
сійних компетенцій вчи-
телів географії в системі 
післядипломної освіти 

13.00.04 – 
Теорія і 
методика 

професійної 
освіти 

Романець Леся 
Анатоліївна 

Паламарчук Лариса 
Борисівна, кандидат 
педагогічних наук 

2004 

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 

2005 

9. Зміст символів в 
українській 
національній 
архітектурі: 
гносеологічний аспект 

18.00.01 
Теорія 

архітектури і 
реставрація 
пам’яток 

Дружиніна А.В. Седак О.І., кандидат 
архітектурних наук, 
професор кафедри 
теорії, історії 

архітектури і синтезу 
мистецтв 

2001 

 

Таблиця № 9  .Теми дисертаційних досліджень  на ступінь доктора наук 

№ 
п/п 

Теми наукових досліджень Спеціаль-
ність 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
аспіранта 

(здобувача) 

Науковий консультант 
(Прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий 
ступінь, звання) 

Розпочато 
дослідження 

1 Інтегративна освіта і 
поліморфізм знання 

09.00.10 – 
філософія 
освіти 

Клепко С.Ф. ----- 1996 

2 Роль управлінських 
рішень у комплексній 
оцінці дидактичного 
процесу сучасної школи 

13.00.04 Матвієнко П.І. Ільченко Віра 
Романівна, доктор 
педагогічних наук, 
академік 

2004 

3 Багатовимірна концепція 
особистості: теорія, 
діагностика та 
застосування  

13.00.04 Моргун В.Ф.    

4 Виховна робота в школах 
національних меншин 

13.00.01 Охріменко І.В. Бойко А.М. 2004 

5 Концепція реконструкції 
філософії освіти в Україні 

09.00.10 Шейко С.В.   2004 
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ДОДАТКИ 

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

Семінар-тренінг  з біології "Шкільний проект з використання ресурсів та енергії 
SPARE: глобальний і локальний аспекти" – нові зустрічі колег 

Із 2001 року в Україні реалізується міжнародний освітній проект з енергозбереження 
“Шкільний проект з використання ресурсів та енергії SPARE”. Він був створений Норвезьким 
товариством охорони природи 1996 р. і  діє в Норвегії, Шотландії, Фінляндії, Литві, Латвії, 
Естонії, Польщі, Угорщині, Чехії, Росії та країнах Центральної Азії. 

Метою проекту є формування особливого екологічного мислення у дітей та привернення 
уваги громадськості до проблем економного використання енергії та енергоресурсів, охорони 
навколишнього середовища. 

2 грудня 2005 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського зібрались на чергову зустріч учителі, які 4 роки беруть участь у 
проекті, а також охочі реалізовувати цей проект у майбутньому. 

Усі учасники (31 чол.) взяли участь у тренінгу, організованому керівником проекту 
О.М.Мельниковою та ПОІППО. Завдяки інтерактивним методам педагоги ознайомилися з 
практичними та теоретичними аспектами впровадження курсу «Енергозбереження» в школах 
області.  

За результатами семінару учасниками було підготовлено рекомендації для педагогів 
області. 

 
Міжнародний колоквіум у Румунії 
17 – 19 листопада 2005 року за підтримки МФВ проректор Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського С.Ф. Клепко взяв участь 
у Міжнародному колоквіумі „Теперішні та майбутні виклики до розвитку навчальних курсів: 
вивчення практик та мережева співпраця для змін” (м. Сінай, Румунія), виступивши з 
презентацією „Узгодження навчальних програм: методологія та технологія». 

 Зустріч із німецьким макаренкознавецем Г.Хіллігом 
16 грудня 2005 року у ПОІППО відбулася зустріч працівників цього закладу та 

науковців міста із доктором філософських наук, приват-доцентом, керівником лабораторії 
“Макаренко-реферат” Марбурзького університету (ФРН), віце-президентом Міжнародної 
Макаренківської асоціації (Полтава), іноземним членом АПН України (Київ) та Російської 
академії освіти (Москва)  Гьотцем Хіллігом.  

Відомий макаренкознавець нагадав історію свого зацікавлення Макаренком та розповів 
про  свої творчі здобутки й наукові інтереси останніх 20-ти років, підкресливши, що Макаренко 
знайшов ефективну систему  виховання і копіювати його неможливо, але деякі результати його 
мислення – це дуже цікаво.  

 
Проведено 2 конференції за сприяння Посольства США. 
Всеукраїнські Конференції „Американська філософія освіти очима українських 

дослідників» та „Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третього 
сектору”  були проведені  за фінансової підтримки Посольства США в Україні. 
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ІІ. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ (Стоцька О.В.) 

ПРЕСА:  
Ювілей В.Симоненка 

1. П.Матвієнко. Поета вшанували, а ось пам’ятник – не відкрили // Зоря Полтавщини. – 
Січень 2005 року. 

 

Засідання «круглого столу» на тему: «Влада і громада в освіті:  
від подолання недовіри до активної співпраці»  

(березень 2005 р., ПОІППО) 
1. І. Охріменко, М. Пашко. Влада і громада в освіті // Зоря Полтавщини. – 15 березня 

2005 р. – № 40 (204770). 
 

ХХІІІ Всеукраїнська олімпіада з трудового навчання 
(21-25 березня 2005 р., м. Полтава) 

1. Змагання, що пробуджує творчість // Зоря Полтавщини. – 1 квітня 2005 р. 
2. Ю. Ярмоленко. Умілі руки здібних учнів країни створюють унікальні речі // Коло. – № 11 

(149), 24 березня 2005 р. 
 

11-та Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Цілісна природничо-наукова освіта в 12-річній школі» 

(14 квітня 2005 р., ПОІППО) 
1. Довкілля – це поклик часу // Полтавський вісник. – № 16 (823), 22 квітня 2005 р. 
2. Л. Віценя. Модель освіти – в пізнанні світу / Зоря Полтавщини. – 22 квітня 2005 р. 

 
Огляд-конкурс художньої самодіяльності 

1. Н. Настенко Зональний огляд-конкурс художньої самодіяльності // Освіта України. – 
№ 47, 20 травня 2005 р. 

 
Всеукраїнська конференція освітніх громадських організацій «Державно-громадське управління 

освітою: порядок денний для третього сектору» 
(24-25 травня 2005 р., м. Полтава) 

1. В. Ільченко. Ще раз про престиж учителя // Освіта. – 11-18 травня 2005 р. 
 

Як учні Полтавщини забезпечені підручниками? 
1. Юлія Ярмоленко. До школи без підручників вимушені ходити деякі полтавські учнів // 

Коло. – № 20 (153), 26 травня – 1 червня 2005 р. 
 

Викладання етики 
1. Юлія Думка. Християнська етика в шкільному форматі // Зоря Полтавщини. – № 170. 

 
Засідання групи допомоги молодим педагогам  

(2005 р., ПОІППО) 
1. І. Охріменко. Молодим педагогам – досвід старших колег // Зоря Полтавщини. – 23 

листопада 2005 р. 
 
ТБ, РАДІО 

Вшанування переможців обласного етапу  
V міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика 

(ПТУ № 3, м. Полтава, 22 січня 2005 р.) 
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1. Сюжет у програмі новин ТК «Місто». 
2. Сюжет у програмі новин ТРК «Лтава». 
3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 

 
Розширене засідання підсумкової колегії управління освіти і науки ОДА з питання «Підсумки 

роботи відділів освіти установ, закладів освіти області у 2004 р.  
та основні завдання на 2005 р.» 

(17 лютого, ПДПУ) 
1. Сюжет у програмі новин ТК «Місто». 
2. Сюжет у програмі новин ТРК «Лтава». 
3. Сюжет у програмі новин обласного радіо. 

 
Науково-практична конференція «Дослідження і перспективи розвитку системи розвивального 

навчання на Полтавщині» 
(27 січня 2005 р., ПОІППО) 

1. Сюжет І. Гончар у програмі новин обласного радіо. 
2. Сюжет студії «Місто». 

 

ХХІІІ Всеукраїнська олімпіада з трудового навчання 
(21-20 березня 2005 р., Полтава) 

1. Сюжет С. Блавацького у програмі новин телекомпанії «Лтава», 22 березня 2005 р. 
2. Сюжет Д. Литвиненко у програмі новин телекомпанії «Місто» 21 березня 2005 р. 
3. Радіонарис О. Лебідь на обласному радіо. 
4. Сюжет в інформаційному випуску FM «Наша хвиля».  

 
Всеукраїнська конференція освітніх громадських організацій «Державно-громадське управління 

освітою», порядок денний дня третього сектору» 
(24-25 травня 2005 р., Полтава) 

1. Сюжет у програмі новин студії «Місто», 26.05.2005 р. 
2. Повідомлення у програмі новин обласного радіо 27.05.2005 р. 
3. Повідомлення у інформаційному випуску радіо FM «Ваша хвиля». 
4. Повідомлення у програмі новин ТРК «Лтава» 27.05.2005 р. 
 

Розширене засідання редколегії журналу «ПМ»  
(3 червня 2005 р., ПОІППО) 

1. Сюжет студії «Місто». 
2. Сюжет ТРК «Лтава». 
 

Обласна педагогічна конференція «Про 2004-2005 н.р.  
та основні завдання  на 2005-2006 н.р. щодо забезпечення 

 рівного доступу  до якісної освіти»  
(23 серпня 2005 р.. ПДПУ) 

1. Інформація у програмі новин ТРК «Лтава». 
2. Інформація у програмі новин ТРК «Місто». 
3. Інформація у програмі «Панорама» обласного радіо. 
 

День працівників освіти 
(29 вересня 2005 р., театр ім. М.Гоголя) 

1. Інформація у програмі новин обласного радіо. 
2. Інформація у програмі студії «Місто». 
3. Інформація у програмі ТРК «Лтава». 
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Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення»  

(17 листопада 2005 р., ПОІППО) 
1. Інформація у програмі новин студії «Місто». 

 

ІІІ. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2005 році  

1. 
2. 

/п 

Автор Назва Обсяг Форма 
поширення 

3. Настенко Н.В. Методичні рекомендації: Поради 
щодо оздоровлення, відпочинку та 
зайнятості дітей та підлітків в літній 
період”, 27.04.05 №271 

4 стор. 
 

Електронний 
варіант на відділи 
освіти 

4. Настенко Н.В. Методичні рекомендації, щодо 
психологічного та фізичного 
насильства серед дітей та підлітків в 
сім’ї» 26.04.05, №450.  

4 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти 

5. Настенко Н.В. Методичні рекомендації щодо 
виховної роботи та роботи з 
батьками в умовах допрофільного 
навчання”. 

3 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти 

6. Сліпак В.О. Методичні рекомендації (5 клас). 
Образотворче мистецтво:  логічне  
продовженням  курсу  початкової 
школи  

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

7. Сліпак В.О. Методичні рекомендації вчителям 
образотворчого мистецтва 
на 2005-2006 навчальний рік 

 Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

8. Сліпак В.О., 
Халецька Л.Л. 

Методичні рекомендації: „Роль 
предметів художньо-естетичного 
циклу в реалізації творчості учнів. 
Діяльність учителя в підтримці 
обдарованих дітей  

3 стор. Обласний семінар-
практикум. 
1.11.05 р. 

9. Халецька Л.Л. Методичні рекомендації щодо 
вивчення предмету “Музичне 
мистецтво” у 5 класах у 2005-2006 
н. р. 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

10. Халецька Л.Л. М       Методичні рекомендації щодо 
вивчення предмету “Музичне 
мистецтво” у 6-8 класах в 2005-2006 
н. р. 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

11. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації до 
семінару: „Проблеми впровадження 
в навчальний процес нової 
програми „Основи захисту 

1 стор. Обласний семінар-
практикум. 
21.12.05 
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Вітчизни” 
12. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації керівникам 

РМО та методистам РМК „Про 
впровадження фізкультурно-
оздоровчого комплексу „Козацький 
гарт” 

1 стор. Інстрктивно-
методична нарада. 

13. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації 
щодо вивчення фізичної культури у 
2005 – 2006 н.р. 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

14. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації для 
вчителів фізичної культури:  
формування здорового способу 
життя п`ятикласників. 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

15. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації щодо 
оформлення районних (шкільних) 
кабінетів з фізичного виховання 

2 стор. Передано на 
інструктивно-
методичній нараді 

16. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації для 
викладачів предмету „Захист 
Вітчизни” на 2005-2006 н.р. 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

17. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації для 
вчителів фізичної культури, які 
проводять заняття з учнями 
віднесеними до спецмедгрупи. 

1 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

18. Васильєв В.Д. Методичні рекомендації для 
вчителів, які проводять заняття з 
дівчатами та юнаками, які зі станом 
здоров`я або релігійними поглядами 
не вивчають в/справи. 

1 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

19. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації вчителям 
трудового навчання до початку 
навчального року 

2 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

20. Чемшит В.Г. Методичні рекомендації вчителям 
трудового навчанням 5 класів. 

1 стор. Електронний 
варіант на відділи 
освіти, журнал 
„Постметодика” 

21. Коваленко О.П. Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

5 стор. Методичний 
посібник 

22. Магдик О.О. Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

1 стор. Методичний 
посібник 

23. Чирка В.В. Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

1 стор. Методичний 
посібник 

24. Цехановська В.О. Методичні рекомендації щодо 1 стор. Методичний 
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оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

посібник 

25. Коваленко О.П. Методичні рекомендації учителям 
5-х класів „Навчити учнів 
самостійно здобувати знання” 

1 стор журнал 
„Постметодика” № 
3, 2005 

26. Магдик О.О. Методичні рекомендації учителям 
5-х класів „Крок уперед?” 

2 стор. журнал 
„Постметодика” № 
3, 2005 

27. Чирка В.В. Методичні рекомендації учителям 
5-х класів „Людина починається з 
добра” 

4 стор. журнал 
„Постметодика” № 
3, 2005 

28. Цехановська В.О. Методичні рекомендації учителям 
5-х класів „Іноземні мови” 

1 стор. журнал 
„Постметодика” № 
3, 2005 

29. Коваленко О.П. Рекомендації „Шляхи формування 
комунікативної і літературної 
компетенції учнівської молоді” 

2 стор. Збірка матеріалів 
обласного семінару 

30. Коваленко О.П 
Магдик О.О 
Чирка В.В. 
Цехановська В.О. 

Методичні рекомендації до нового 
навчального року (загальні) 

4 стор. Електронна пошта, 
лист від 23.08.2005 
№ 649 

31. Гладка Т.І. Рекомендації щодо здійснення 
інноваційної та експериментальної 
діяльності методистам, які 
відповідають за здійснення 
інноваційної діяльності в районних 
(міських) методичних кабінетах 

2 стор.  Збірка матеріалів 
обласного семінару 
 

32. Гладка Т.І. Рекомендації директорам ЗНЗ   
області щодо впровадження 
інновацій та проведення 
педагогічних експериментів, 
розробки інноваційних проектів. 

24 стор Методичний 
збірник 

33.  Методисти 
ВПМД 

Гарус І.Б. 
Кирилюк М.В. 
Козак І.О. 
Кравченко Т.О.  
Романець Л.А. 
Стрюк Л.О. 

Методичні рекомендації щодо 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів та оформлення класних 
журналів у загальноосвітніх 
навчальних закладах I-IIIст. 
Матеріали семінару для завідуючих 
районними (міськими) 
методичними кабінетами: / Упор. 
В.М.Золотухіна, Полава: ПОІППО, 
2005. 

10стор Друкована 

34. Методисти 
ВПМД 
Гарус І.Б. 
Козак І.О. 
Кравченко Т.О.  
Романець Л.А. 

Методичні рекомендації до нового 
2005 – 2006 навчального року 

25 стор Електронний 
варіант на відділи 
освіти 
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Стрюк Л.О. 
35. Романець Л.А. Вивчення основ малого бізнесу в 

профільному економічному курсі 
“Власна справа”. Матеріали 
обласного семінару керівників 
районних( міських) методичних 
об’єднань вчителів економіки. – 
Полтава: ПОІППО, 2005.- 18с. 

18 стор Друкована 

36. Романець Л.А. Шкільне географічне товариство – 
форма управління пізнавальною 
діяльністю при вивченні географії. 
Матеріали обласного семінару 
керівників районних( міських) 
методичних об’єднань вчителів 
економіки. – Полтава: ПОІППО, 
2005.- 27с. 

27стор Друкована 

37. Гарус І.Б. Впровадження у навчально-
виховний  процес новітніх 
підручників з математики. 
Матеріали обласного семінару 
призначені для методистів 
районних (міських) методичних 
кабінетів (керівників методичних 
об’єднань вчителів математики).– 
Полтава: ПОІППО, 2005.- 28 с. 

28 стор Друкована 

38. Стрюк Л.О. 
 
 
 
 
 

Використання історичного та 
краєзнавчого матеріалу для 
підвищення якості знань з фізики та 
астрономії. 
Матеріали обласного семінару 
методистів районних (міських) 
методичних кабінетів, що ведуть 
питання викладання фізики та 
астрономії. – Полтава, 2005.- 33 с. 

33 стор Друкована 

39. Королюк С.В. Рекомендації круглого столу „Влада 
і громада в освіті”: від подолання 
недовіри – до ефективної 
співпраці”.  

2 стор. Електронна пошта 

40. Королюк С.В. Рекомендації постійно діючого 
колективу школи як колективу 
однодумців” щодо розвитку рівня 
управлінської культури. 

0,3 стор. Електронний та 
паперовий варіант 
(роздано на 
місцях). 

41. Дзюба Т.М. Рекомендації постійно діючого 
колективу школи як колективу 
однодумців” щодо профілактики 
деструктивних конфліктів у 
педагогічної колективі. 

1,7 стор. Електронний та 
паперовий варіант 
(роздано на місцях) 

42. Дзюба Т.М. Рекомендації обласного 1 стор. Роздано учасникам 
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навчального семінару-практикуму 
для директорів шкіл „Інноваційні 
форми організації діяльності 
педагогічної ради школи” 

семінару у 
твердому варіанті 
(в матеріалах 
семінару). 

43. Пашко М.С. Роль соціально-активної школи у 
місцевій громаді. 

1 стор. На заняттях 
постійно діючого 
семінару в 
Диканському, 
Карлівському, 
Козельщинському, 
Котелевському, 
Машівському, 
Решетилівському 
районах. 

44. Кафедра 
педагогічної 
майстерності 

„Педагогічна майстерність учителя: 
проблеми і перспективи розвитку” 

 Журнал „Імідж 
сучасного педагога” 
№№9-10, 2005 за 
темою „Професійна 
компетентність як 
складова 
педагогічної 
майстерності”. 

45. Крилевець М.П. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо організації 
навчально-виховного процесу в 
2005-2006н.р. 

2 стор. Семінар методистів 
РМК, ММК, ел. 
пошта вих. 650. від 
25.08.05 р. 

46. Крилевець М.П. Методичні рекомендації обласного 
семінару методистів РМК, ММК, 
які ведуть питання початкової 
освіти з проблеми “Співавторство 
учителя з учнями в системі 
розвивального навчання 

1 
стор. 

Збірка матеріалів 
семінару 

47. Крилевець М.П. Методичні рекомендації щодо 
оформлення класних журналів 
початкової школи 

2 стор. Методичний 
посібник 

48. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації щодо 
реалізації Державного стандарту 
початкової загальної освіти для 
дітей, які потребують корекції 
фізичного  та (або) розумового 
розвитку при складанні робочого 
навчального плану 

3 стор. Нарада 

49. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації щодо 
оформлення класних журналів 
спеціальної школи для дітей  які 
потребують  корекції розвитку 
фізичного (або) розумового 
розвитку 

1 стор. Методичний 
посібник 
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50. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації обласного 
семінару роботи голів зональних 
методичних об’єднань у спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті з 
проблеми «Системний підхід до 
організації науково-методичної 
роботи  голів зональних  
методичних об’єднань у спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті”. 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару 

51. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації обласного 
семінару керівників 
районних(міських)методичних 
об’єднань вчителів-логопедів з 
проблеми  “Нові технології  в 
медико-соціальній  реабілітації 
дітей  з порушенням мовленнєвого 
розвитку” 

1 стор. Збірка матеріалів 
семінару 

52. Сімон О.П. Методичні рекомендації обласного 
науково-практичного семінару 
“Розвиток  пізнавальних здібностей 
дітей  старшого дошкільного віку та 
організаційно-педагогічні аспекти 
навчально-виховної роботи з 
першокласниками-шестирічками на 
базі ДНЗ”, що відбувся у 
м.Кременчуці17-18  травня 2005 р. 

2 стор. Збірка, травень 
2005. Обласний-на-
практичний 
семінар у 
м.Кременчуці 
 

53. Сімон О.П. Педпрацівникам дошкільних 
навчальних закладів 

2 стор. Обласний-на-
практичний 
семінар  
 

54. Сімон О.П. Вихователям дошкільних  
навчальних закладів та вчителям 
початкових класів у напрямку 
ораганізаціно-педагоігчних аспектів 
навчально-виховної роботи з 
першокласниками-шестирічками на 
базі ДНЗ 

2 стор. Обласний-на-
практичний 
семінар у 
м.Кременчуці 
 

55. Сімон О.П. Методичні рекомендації 
педагогічним працівникам  
дошкільних навчальних закладів на 
2005-2006 навчальний рік 

13 стор Ел. пошта,  нарада 
методистів ДНЗ 

56. Сімон О.П. Методичні рекомендації обласного 
науково-практичного семінару 
“Розвиток творчої особистості в 
системі дошкільної освіти” 13-14 
грудня 2005 року в Глобинському 
районі 

 
5  
стор. 

Збірка матеріалів 
Глобинського 
семінару 

57. Сімон О.П. Методичні рекомендації до 6 стор. Засідання 
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заключного засідання обласної 
спеціальної дослідницької групи 
“Впровадження прогресивної 
спадщини В.О.Сухомлинського в 
практику роботи дошкільних 
навчальних закладів” 20 грудня 
2005 р. Решетилівський ясла-садок 
№ 4 

спеціальної 
обласної 
дослідницької 
групи  в 
Чорнухинському, 
Решетилівському  
районі (жовтень, 
грудень) 

Уклала Шарлай Т.В. 

ІV. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2005 року  

№ Дата Зміст наказу 

1. 06.01. Про проведення  обласної наукової конференції „Поезія із глибини 
народної” 

2. 06.01. Про доповнення функціональних обов’язків лаборантів кафедр ПОІППО” 

3. 06.01. Про проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін 

4. 06.01. Про реалізацію програми Ін тел „Навчання для майбутнього” в ПОІППО 
4/1 06.01. Про продовження роботи Школи бізнесу для учнівської молоді у 2005році 
5. 11.01. Про організацію стажування 
6. 12.01. Про зарахування слухачів курсів у І половині січня 2005р. 

7. 14.01. Про проведення проблемних курсів „Розвиток та саморозвиток творчого 
потенціалу педагога” на базі Хорольського агропромислового коледжу. 

8. 14.01. Про науково-методичний супровід експерименту на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 Зіньківського району. 

9. 19.01.  Про участь ПОІППО у VІІІ міжнародній виставці навчальних закладів 
„Сучасна освіта в Україні-2005” 23-26 березня. 

10. 19.01. Про організацію стажування.  

11. 21.01. Про організаційно-методичне забезпечення проведення ІV етапу V 
Міжнародного конкурсу з �ост..мови ім..Петра Яцика. 

12. 21.01. Про серйозні порушення у виконанні функціональних обов’язків технічним 
персоналом інституту. 

13. 21.01. Про зарахування слухачів курсів у січні 2005р. 
14. 21.01. Про випуск слухачів курсів у І половині  січня 2005р. 

15. 21.01. 
Про проведення обласної науково-практичної конференції „Досягнення та 
перспективи розвитку системи �ост методика навчання на Полтавщині (за 
Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим)   

16. 25.01. Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Молода 
економіка” 

17. 26.01. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині січня 2005р. 

18 26.01. 
 Про затвердження комплексного плану заходів щодо правового захисту 
дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх 
в області на 2005р. 

19. 28.01. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині  січня 2005р 

20. 28.01. Про організацію та проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу „Учитель року – 2005” 

20/1. 28.01. Про організацію стажування 
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21. 02.02. Про зарахування слухачів курсів у І половині лютого 2005р. 
22. 04.02. Про випуск слухачів курсів у І половині лютого 2005р. 
23. 04.02. Оплата за лекції 
24. 04.02. Про реалізацію часопису „Освіта Полтавщини” (випуск 2-3 2004р.) 
25. 04.02. Про реалізацію часопису „Освіта Полтавщини” (випуск №4 2005р.) 

26. 08.02. Про атестацію співробітників психологічної служби Полтавської області у 
2004-2005н.р. 

27. 09.02. Про зарахування слухачів курсів у лютому 2005р. 
28. 10.02. Про перенесення термінів проведення курсів на базі Глобинського району. 

29. 10.02. 
Про підсумки роботи експериментального дослідження  Королюк С.В. з 
теми „Розвиток управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації” 

30. 15.02. 
Про видання програми спецкурсу  „Розвиток управлінської культури 
керівника ЗНЗ” та збірки тестів „Діагностика управлінської культури 
керівників ЗНЗ” 

31. 15.02. Про проведення круглого столу „Влада і громада в освіті: від подолання 
недовіри до ефективної співпраці” 

32. 15.02 Про проходження технічного огляду транспортних засобів. 

33. 16.02. Про забезпечення участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
в олімпіаді „Мій вибір – державна служба” 

34. 16.02. Про проведення Всеукраїнського семінару з економіки. 

35. 18.02. Про поселення у гуртожитку ПОІППО членів фахових журі та учасників 
обласного конкурсу „Учитель року – 2005” 

35/1. 18.02. Про організаційно-методичне забезпечення впровадження нових 
навчальних предметів основи здоров’я і етика. 

36. 18.02. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині лютого 
37. 21.02. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині лютого 
38. 24.02. Про видання збірника статей „Інноваційний потенціал освіти Полтавщини” 
39. 25.02. Про випуск слухачів курсів 26.02.05р. 
40. 28.02. Про впорядкування використання аудиторій та приміщень інституту. 

41. 28.02.  Про організацію відбірково-тернувальних зборів учнівських команд з 
базових дисциплін. 

42. 28.02. Про створення спеціальної дослідної групи „Методичне забезпечення 
психологічного супроводу дітей 6-річного віку при вступі до школи 

43. 28.02. Про організацію стажування методиста Хорольського РМК 
44. 28.02. Про організацію стажування методиста Лубенського РМК 
45. 01.03. Про особливості роботи працівників бойлерної підстанції 
46. 01.03. Про чергування по інституту у святкові дні. 

47. 02.03. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 7 та 8 березня 2005р. 

48. 05.03. Про продовження апробації 
49. 05.03. Про випуск слухачів курсів у І половині березня 
50. 09.03. Про зарахування слухачів курсів у І половині березня 

51. 09.03. Про підсумки круглого столу „Влада і громада в освіті: від подолання 
недовіри до ефективної співпраці” 

52. 09.03. Про рішення колегії УОН „Про підсумки установ і закладів освіти області у 
2004р. і основні завдання на 2005р., що випливають з Програми діяльності 
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Кабінету Міністрів України „Назустріч людям” 

53. 09.03. 
Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів 
(07.03.-19.03.) 

54. 09.03. 
Про додаткові заходи посилення охорони інституту, підвищенню 
відповідальності посадових осіб за правильну експлуатацію та збереження 
матеріальних цінностей 

55. 10.03. Про збереження комп’ютерної техніки, яка не використовується. 
56. 10.03. Про оплату праці у лютому. 
57. 10.03. Про випуск слухачів курсів у І половині березня. 
58. 10.03. Про організацію стажування Сімрок Г.П. методиста Хорольського РМК. 

59. 10.03. Про організацію стажування БокаєнкоВ.О. та Севастьян Л.О. методистів 
методкабінету м. Полтави.  

60. 10.03. Про визначення базових шкіл для проведення педагогічної практики на 
КПК у 2005р. 

61. 14.03. Про зарахування слухачів курсів у березні 

62. 15.03. Про забезпечення комп’ютерною та �ост методика� технікою проведення 
ХХІІІ Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. 

63. 19.03. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині березня 

64. 21.03.  Про проведення обласного семінару методистів рай(міськ) методкабінетів 
„Технологія здійснення інноваційної освітньої діяльності в ЗНЗ” 

65. 24.03. 
Про організацію та проведення  олімпіади з математики та інформатики 
Національного технічного університету „Харківський політехнічний 
інститут” на базі ПОІППО 

66. 25.03. Про порядок підготовки до випуску методичних посібників та іншої 
друкованої продукції працівниками ПОІППО 

67. 25.03. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині березня 
68. 28.03. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині березня 

69. 28.03. Про організацію стажування Катруш К.І. методиста Гребінківського РМК, 
Сидоренко А.М. методиста Карлівського РМК. 

70. 30.03. Про оплату праці у березні 
71. 31.03. Про організацію стажування методиста Автозаводського РМК Горбань Т.І. 
72. 31.03. Про проходження практики учнями ПТУ №9 на базі ПОІППО 
73. 01.04. Про оцінку конфлікту між робітниками по обслуговуванню приміщень 

74. 01.04. Про зміни до штатного розпису обласного центру практичної психології і 
соціальної роботи 

75. 07.04. Про проведення відкритих занять на курсах підвищення кваліфікації 
76. 07.04. Про безкоштовне розповсюдження літератури „Довкілля 1-2” 
77. 07.04. Про безкоштовне розповсюдження літератури (Сухомлинський ) 

78. 07.04. Про безкоштовне розповсюдження електронних засобів навчального 
призначення 

79. 07.04. Про виконання приписів інженерів державного пожежного нагляду 
Київського районного відділу м.Полтави 

80 08.04. Про випуск слухачів курсів у І половині квітня 

81. 08.04. Про підготовку матеріалів до державної підсумкової атестації учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005н.р. 
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82. 11.04. Про зарахування слухачів курсів у І половині квітня 
83 12.04. Про покращення ефективності роботи підрозділів ПОІППО 

84. 12.04. Про організацію стажування методиста Полтавського профліцею Шепель 
Т.Ф. 

85. 14.04. Про випуск слухачів курсів у квітні 

86. 14.04.  Про нагородження грамотами ПОІППО працівників гімназії №32 
м.Полтави 

87. 14.04. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Цілісна 
природничо-наукова освіта у 12 річній школі” 

88. 14.04. Про організацію стажування методиста Кременчуцького РМК Гончар Л.М. 
89. 18.04. Про проведення обласного семінару з економіки 
90. 18.04. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині квітня 

91. 18.04. Про проведення обласного семінару завідуючих районними (міськими ) 
методичними кабінетами. 

92. 18.04. 
Про створення спеціальної дослідницької групи „Формування позитивного 
емоційного ставлення до навчальної діяльності у учнів, які виховуються в 
загальноосвітніх школах – інтернатах 

93. 18.04. Про видання збірника документів психологічної служби системи освіти 
Полтавської області  (2003-2004рр.) 

94. 20.04. 

Про заходи щодо виконання обласної програми видавничої діяльності 
ПОІППО та Кременчуцького педагогічного училища для науково-
методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005-2009 
роки у 2005 році. 

95. 20.04. Про особливості проживання громадянки Перчини Г.І. та її хворої доньки. 

96. 20.04. 

Про заходи ПОІППО по впровадженню обласної Програми забезпечення 
загальноосвітніх �ост методик закладів та установ, які належать до 
спільної власності територіальних громад області, сучасними технічними 
засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін  

97. 22.04. Про проведення регіонального конкурсу „Психолог року – 2005” 
98. 22.04. Про особливості проживання громадянки Перчини Г.І. та її хворої дочки. 
99. 22.04. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині квітня. 

100. 25.04. Про систематизацію і координацію науково-методичного забезпечення 
діяльності сільської школи в роботі ПОІППО 

101. 25.04. Про заходи щодо проведення бібліотечних фондів області друкованою 
продукцією ПОІППО 

102. 25.04. Про забезпечення контролю використання телефонного зв’язку 
103. 25.04. Про організацію стажування методистів Козельщинського РМК 

104. 26.04. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 3 та 4 травня 2005р. 

105. 28.08. Про чергування по інституту у святкові дні. 

106. 28.04.  Про проведення обласного семінару „Атестація керівника: сучасні 
тенденції, проблеми та перспективи” 

107. 28.04. Про зарахування слухачів курсів у кінці квітня. 
108. 28.04. Про видання навчального посібника „Менеджмент. Творчість. Пошук.” 
109. 28.04. Про використання електронної пошти у ПОІППО 
110. 28.04. Про розподіл комп’ютерної техніки придбаної за кошти програми „�ост м” 

111. 28.04. Про профілактичні заходи щодо електробезпеки, пожежної безпеки у 
житлових та технічних приміщеннях гуртожитку 
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112. 06.05. Про випуск слухачів курсів у І половині травня 

113. 06.05. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 9 травня 2005р. 

114. 10.05. Про зарахування слухачів курсів у І половині травня 
115. 10.05. Про організацію стажування 
115/

1 10.05. Про проведення Всеукраїнської конференції „Державно-громадське 
управління освітою: порядок денний для третього сектору. 

116. 13.05. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 23 та 24 травня 2005р. 

117. 16.05. 
Про виїзний семінар „Впровадження регіональних програм та нових 
педтехнологій в менеджменті діяльності сучасного керівника освітнім 
закладом” 

118. 16.05. Про роботу міжрегіональної творчої групи вчителів української мови та 
літератури 

119. 16.05. Про затвердження робочого плану ПОІППО по підготовці і проведенню 
Всеукраїнської наради з проблем педагогічної освіти 

120. 16.05. Про зарахування слухачів курсів у травні  

120/
1. 16.05. 

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005р. Державної 
програми інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції 
України на 2004-2007роки  

121. 20.05. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині травня 
122. 25.05. Про проходження практики ученицею ліцею на базі ПОІППО 
123. 25.05. Про порядок використання �ост мето та різоргафа в ПОІППО 

124. 30.05. Про підсумки проведення Всеукраїнського форуму „Турбота про вчителя – 
надія на майбутнє”  

125. 30.05. Про розширене засідання редакційної колегії журналу  
„�ост методика” 

126. 30.05. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині травня 
127. 01.06. Про зарахування слухачів курсів у І половині червня 

128. 01.06. Про підготовку матеріалів до колегії управління освіти і науки 16 червня 
2005р. 

129. 01.06. Про заходи, щодо організаційно-методичного забезпечення початку нового 
2005-2006 навчального року. 

130. 03.06. Про випуск слухачів курсів у І половині червня 
131. 06.06. Про оплату праці в квітні, травні. 
132. 06.06. Про зарахування слухачів курсів у  червні 

133. 06.06. 
Про організацію роботи обласної комісії по перевірці письмових робіт з 
державної підсумкової атестації з української та російської мов у 2004-2005 
н.р. 

134. 06.06. Про впровадження на курсах спецкурсу „Конфліктологія в освітньому 
менеджменті” 

135. 10.06. Про випуск слухачів курсів у  червні 

136 10.06. Про впорядкування та подальший розвиток інноваційної та 
експериментальної діяльності в області 

137. 13.06. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині червня 

138. 13.06. про зміну назви та складу спеціальної дослідницької групи 
„Психодіагностичний супровід профільного навчання” 
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139. 14.06. Про організацію та проведення огляду методичних матеріалів у серпні 
2005р. 

140. 17.06. 
Про особливості функціонування інституту у вихідні та святкові дні у 
червні 
 

141. 17.06. Про схвалення досвіду роботи Зінківського (зав. Дуб’яга Л.В.) та 
Решетилівського (зав.Михайлик Н.П.) районних методичних кабінетів 

142. 17.06. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 

143. 21.06. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині червня 
144. 21.06. Про внесення змін до Положення про санаторій-профілакторій ПОІППО 
145. 24.06. Про випуск слухачів курсів у кінці червня 

146. 30.06. Про збереження матеріальних цінностей редакційно-видавничого відділу в 
літній період 

147. 01.07. Про випуск слухачів курсів у І половині липня 
148. 04.07. Про зарахування слухачів курсів у І половині липня 
149. 04.07. Про оплату праці у червні 
150. 08.07. Про випуск слухачів курсів у липні  
151. 11.07. Про оплату праці у липні 
151/

1. 11.07. Про усунення недоліків під час перевірки держінспекцією з контролю за 
цінами в Полтавській області 

152. 12.07. Про надання приміщення 
153. 18.07. Про підготовку та організований початок 2005-2006 навчального року 

154. 19.07. Про створення банку даних щодо організації навчальних кабінетів у 
загальноосвітніх навчальних закладах області 

155. 01.08. Про внесення змін до штатного розпису 

156. 08.08. Про видавничо-практичне видання ПОІППО „Бібліотека педагогічного 
досвіду” 

157. 11.08. Про закріплення водія, відповідального за експлуатацію автомобілів 
інституту 

158. 12.08. Про призначення відповідального за проходження техогляду 
автотранспорту ПОІППО 

158/
1. 12.08. Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині 

серпня 2005 року 

159. 25.08. 

Про виконання рішення колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації „Про стан виконання обласної програми системи 
виховання учнівської молоді на період до 2012 року в закладах освіти 
Пирятинського району” 

160. 29.08. Про організацію стажування  
161. 30.08. Про удосконалення діяльності з питань інформування населення 

162. 06.09. Про організацію стажування методиста РМК Лубенського відділу освіти 
Плішенко В.П. 

163. 08.09. Про зарахування слухачів курсів у І половині вересня 

164. 12.09. 
Про організацію роботи постійно діючого семінару на базі Диканського, 
Карлівського, Козельщинського, Котелевського, Машівського, 
Решетилівськоо районів 

165. 12.09. Про оплату за транспортні послуги працівникам інституту 
166. 12.09. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
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„Компетентісно орієнтована освіта в умовах сьогодення” 
167. 12.09. Про організацію стажування Дегтярьової К.В., доцента ПДПУ 

168. 16.09. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині вересня 
 

169. 20.09. Про створення Всеукраїнського Банку перспективного педагогічного 
досвіду України 

170. 20.09. Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у Другій виставці-презентації МОН 
України „Інноваційні технології навчання” 

171. 21.09. Про робочі місця 

172. 21.09. 
Про затвердження складу делегації від Полтавської області на участь у 
Другій виставці-презентації МОН України „Інноваційні технології 
навчання” 

173. 21.09. Про впровадження питань з охорони праці та упорядкування робочої 
документації санаторію-профілакторію ПОІППО  

174. 21.09. Про зарахування слухачів курсів у ІІ половині вересня 

175. 22.09. Про організацію стажування методиста ПОІППО Нечаєвої Л.О. на базі 
ПДПУ  

176. 23.09. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині вересня 
176/

1. 23.09. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Педмайстерність учителя. Проблеми і перспективи розвитку” 

177. 23.09. Про нагородження 
178. 23.09. Про затвердження Статуту санаторію-профілакторію ПОІППО  
179. 23.09. Про нагородження 
179/

1. 27.09. Про поїздку працівників ПОІППО до музею А.С.Макаренка 

180. 27.09. Про зарахування слухачів курсів у кінці вересня 
181. 30.09. Про випуск слухачів курсів у кінці вересня  
182. 30.09. Про реалізацію часопису „Освіта Полтавщини”  

183. 30.09. Про проведення атестації працівників психологічної служби у 2005-2006 
навчальному році 

183/
1. 30.09. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 

підвищення кваліфікації 30.09.05 р. 
184. 01.10. Про впорядкування збереження автотранспорту  інституту  
185. 05.10. Про нагородження  
186. 05.10. Про зарахування слухачів курсів у І половині жовтня 
187. 07.10. Про організацію роботи по літературному краєзнавству в інституті 

188. 07.10. Про роботу постійо діючого семінару завідуючих методичними кабінетами 
у 2005-2006 навчальному році  

189. 07.10. 
Про проведення обласної науково-практичної конференції методистів 
районних(міських) методкабінетів, керівників районних(міських) 
методоб’єднань вчителів трудового навчання та креслення  

190. 07.10. 
У зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до наказу ПОІППО від 
23.10.2002 року № 127 „Про закріплення кураторів за районними(міськими) 
методичними кабінетами на 2005, 2006 роки” 

191. 10.10. Про посилення відповідальності працівників в ефективному використанні 
робочого часу 

192. 12.10. Про виконання доручень наради в управлінні освіти і науки „Про 
організацію навчання засуджених” 
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193. 12.10 Про виконання Каталогу програм для профільного навчання 
194. 15.10. Про випуск слухачів курсів у I половині жовтня 

195. 15.10. Про підвищення відповідальності працівників інституту в оперативному 
розподілі підручників по районах і містах області 

196. 17.10. Про доповнення до наказу ПОІППО від 12.09.05 р. №165 
197. 17.10. Про затвердження Порядку відзначення подякою ПОІППО 
198. 18.10. Про результати X математичних змагань імені Остроградського 

199. 18.10. 

Про проведення обласного семінару директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів з теми: Впровадження педагогічних інновацій у 
навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях до створення 
моделі „Школи майбутнього” 

200. 19.10. Про організаційно-методичну діяльність із проведення апробації 
навчальної літератури у 200-2006 н.р. 

201. 19.10. Про формування плану роботи інституту на 2006 рік та підготовку звітів 
про підсумки діяльності у 2005 р. 

202. 20.10. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Американська філософія освіти очима українських дослідників” 

203. 20.10. Про зарахування слухачів курсів у II половині жовтня 
204. 20.10 Про організацію стажування методиста Лубенського РМК Т.В.Башли  

205. 20.10. Про організацію стажування методиста Полтавського обласного центру 
науково-технічної творчості Слюсар М.М. 

206. 21.10. Про видання інформаційно-методичного збірника „Інновації як основа змін 
освітньої практики” 

207. 24.10. Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів 
географії (дистанційна форма) 

208. 24.10. 
Про видання брошури Дзюби Т.М. „Комплекс методик для діагностики 
психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах 
конфлікту” 

209. 24.10. Про службове розслідування щодо листа ДНВП „Картографія” 

210. 24.10. 
Про проведення обласного навчального семінару-практикуму для 
директорів шкіл „Інноваційні форми організації діяльності педагогічної 
ради школи” 

210/
1. 24.10. Про проведення річної інвентаризації бухгалтерією ПОІППО 

211. 24.10. Про видання журналу „Імідж сучасного педагога” №№9-10, 2005 р. 
212. 26.10. Про оплату праці 

213. 26.10. Про проходження практики ученицею Полтавського професійного ліцею на 
базі ПОІППО 

214. 27.10. Про випуск слухачів курсів у ІІ половині жовтня 
215. 27.10. Про атестацію працівників психологічної служби 
216. 31.10. Про нагородження 
216/

1. 31.10. Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у кінці жовтня 
2005 року 

217. 31.10. Про видання методичного посібника „Література рідного краю: теоретико-
методичний аспект” 

218. 31.10. Про науково-методичне забезпечення викладання основ здоров’я в ЗНЗ 
області у 2005-2006 навчальному році 

215. 01.11. Про нагородження 
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220. 01.11. Про видання матеріалів обласної науково-практичної конференції 
„Соборність України: історія і сучасність” 

221. 04.11. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у першій половині 
листопада 2005 року 

222. 04.11. Про організацію стажування методиста Глобинського РМК С.В.Лободи  

223. 04.11. Про організацію стажування методиста Диканського РМК Т.К.Титаренко  
 

224. 04.11. 
Про науково-методичне забезпечення викладання етики в ЗНЗ області у 
2005-2006 навчальному році 
 

225. 07.11. 
Про організацію поїздки до м.Кременчука для участі в обласному семінарі 
„Правове навчання і виховання в умовах професійно зорієнтованого змісту 
освіти 

226. 07.11. Про зарахування курсів у першій половині листопада 2005 року 
227. 09.11. Про нагородження 
228. 09.11. Про організацію стажування методистів Шишацького РМК  
229. 11.11. Про випуск слухачів курсів в листопаді 2005 року 
230. 11.11. Про організаційно-методичне забезпечення питань інклюзивної освіти 
231. 14.11. Про оплату на відрядження І.Г.Єрмакову  
232. 14.11. Про поповнення банку освітніх інновацій та участь у Інтернет-форумі 

233. 14.11. Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у листопаді 2005 
року  

234. 15.11. Про організацію стажування методиста Полтавського РМК І.Л.Важеніни 
235. 15.11. Про організацію стажування старшого викладача ПДПУ Н.О.Гуріненко 
236. 15.11. Про організацію стажування методиста Глобинського РМК Н.М.Карасьової 

237. 15.11. 
Про проведення обласного семінару завідуючих районних методичних 
кабінетів „Підвищення ролі методичного кабінету в управління якістю 
освіти в контексті національної доктрини розвитку освіти 

238. 15.11. Про реалізацію автомобіля „Таврія”, який знаходиться на балансі інституту 
239. 15.11. Про проведення інвентаризації бібліотечного фонду ПОІППО  
240. 15.11. Про оплату витрат на відрядження Г.М.Сагач 
241. 17.11. Про оплату праці 

242. 21.11. Про проведення обласної конференції „Світочі літературного духу України 
і сучасний навчально-виховний процес” 

243. 21.11. Про видання додаткового тиражу журналу „Пост методика” № 6, 2005 рік 
244. 21.11. Про організацію стажування  

245. 23.11. Про перерозподіл годин навантаження викладачів кафедри філософії і 
економіки освіти 

246. 23.11. 
Про перенесення обласного семінару директорів ЗНЗ „Впровадження 
педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як 
шлях до створення моделі „Школи майбутнього” ” 

247. 23.11. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині 
листопада 2005 року 

248. 23.11. Про оплату праці 
249. 23.11. Про проведення діагностування під час курсів підвищення кваліфікації 
250. 25.11. Про виконання обов’язків ректора 
251. 29.11. Про організацію стажування  
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252. 30.11. Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації у ІІ половині 
листопада 2005 року 

253. 30.11. Про проведення відкритих занять на курсах підвищення кваліфікації  

254. 30.11. 

Про внесення змін та доповнень до наказу обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського № 200 від 
19.10.05 р. „Про організаційно-методичну діяльність із проведення 
апробації навчальної літератури у 2005-2006 навчальному році” 

255.  30.11. Про використання автомобіля „Соболь” 
256.  30.11. Про використання автомобіля „Соболь” 

257. 08.12. Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації у І половині грудня 
2005 року 

258. 09.12. Про нагородження 
259. 09.12. Про видання інформаційно-методичного збірника „Інновації як основа змін 

освітньої практики” 
260. 12.12. Про організацію стажування 
261. 12.12. Про організацію стажування 
262. 12.12. Про видання додаткового тиражу журналу „Постметодика” №6 
263. 13.12. Про зарахування слухачів курсів у І половині грудня 
264. 13.12. Про проведення обласного етапу VІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 
265. 14.12. Про проведення обласного  етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін  
266. 14.12. Про особливості проведення курсів учителів німецької мови та французької 

мови 
267. 15.12. Про організаційно-методичне забезпечення апробації електронних засобів 

навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів у 2006 
році. 

268. 15.12. Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації 22-23 грудня 2005р. 

269. 16.12. Про випуск слухачів курсів  
270 16.12. Про затвердження заходів ПОІППО щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
271 19.12. Про роботу курсів підвищення кваліфікації у 2006р. 
272. 20.12. Про оплату праці 
273 22.12. Про випуск слухачів курсів у другій половині грудня 2005р. 
274. 27.12.  Про нагородження директора Полтавської гімназії №9 
275. 28.12. Про особливості роботи інституту в час різдвяних канікул 
276. 28.12. Про виконання у 2005р. обласної програми видавничої діяльності ПОІППО 

та Кременчуцького педучилища для науково-методичного забезпечення 
регіонального компонента освіти на 2005-2009 роки 

Уклала Марченко О.К. 
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V. Участь працівників ПОІППО у роботі конференцій і семінарів 

Назва конференції Місце  
проведення 

Дата  
проведення 

Участь  
ПОІППО 

„Формування громадянської 
компетентності учнівської молоді” 

м. Харків 08-09 лютого  
2005 року 

Клепко С.Ф. 
– 

„Гуманітарна школа-навчальний 
заклад  ХХІ століття” (запрошення 
для Михайлика Л.В. - директора 
ліцею м.Кременчука) 

м. Запоріжжя 17-19 березня 
2005 року 

Михайлик Л.В. 

„Управління системою освіти 
сільських адміністративних районів в 
умовах формування інноваційної 
моделі розвитку галузі” 

м.Дніпропетровськ 22-23 березня 
2005 року 

Клепко С.Ф. 

„Громадянин України – громадянин 
світу” (учні асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО) 

м. Хмельницьк 23-25 березня 
2005 року 

Настенко Н.В. 
– 

„Моніторингові дослідження як 
інформаційна база в системі 
управління якістю освіти” 

м. Луцьк 29-30 березня  
2005 року 

Гарус І.Б. 
 

„Формування громадянських 
цінностей учнівської молоді засобами 
суспільних дисциплін” 

м. Київ 8 квітня  
2005 року 

Магдик О.О. 
(група вчителів 

ЗНЗ 
Крюківського 

району) 
„Післядипломна освіта в умовах 
глобалізації” 

м. Біла Церква 27 квітня 
2005 року 

Матвієнко П.І. 

„Післядипломна педагогічна освіта в 
умовах глобалізації” 

 27-29 квітня 
2005 року 

Лисенко А., 
Охріменко І.В., 
Пашко Л.Ф., 
Білик Н.І.,  
Заєць Г.М. 

„Профілактика ВІЛ-інфікування у 
системі шкільної освіти” 

м.Дніпропетровськ 19-20 травня 
2005 року 

Козак І.О. 

„Соціальна реабілітація та адаптація 
дітей з обмеженими можливостями 
розвитку” 

м. Донецьк 23-24 травня 
2005 року 

Участь брали 
представники 

УОН 
„Особливості підвищення 
кваліфікації у системі післядипломної 
педагогічної освіти керівних та 
педагогічних кадрів” 

м. Івано-
Франківськ 

31.05 по 02.06 
2005 року 

Кравченко Т.О. 

Присвячена 20-й річниці 
впровадження предмету інформатики 
 

м. Херсон 08-09 вересня 
2005 року 

Дмитренко І.І. 

„Про реалізацію проекту „Науково-
організаційне забезпечення 
профілактики ВІЛ через систему 
освіти” ” 

м. Київ 29-30 вересня 
2005 року 

Жданюк Л.О. 

„Економічна освіта: проблеми і 
перспективи” 

м. Черкаси 11-13 жовтня 
2005 року 

Матвієнко П.І. 
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Учнівська „європейський вимір очима 
молоді України” 

м. Житомир 26-28 жовтня 
2005 року 

СШ № 26 
м.Полтава 

„Освітянські бібліотеки України. 
Історичні тенденції. Сучасний стан та 
перспективи розвитку” 

 27-29 жовтня 
2005 року 

Александрова 
Л.А. 

– 
„Шкільна географічна освіта: 
проблеми та перспективи” 

м. Київ 01 листопада 
2005 року 

Романець Л.А. 
– 

„Методологічні основи викладання 
морально-етичних знань в освітніх 
закладах України” 

м. Київ 12 листопада 
2005 року 

Чирка В.В. 

Педагогічних та науково-
педагогічних працівників навчальних 
закладів 

м. Тернопіль  Настенко Н.В. 
– 

„Стратегії управління закладами 
освіти в умовах формування 
інформаційного суспільства” 

м. Чернігів 07-09 грудня 
2005 року 

Клепко С.Ф. 
– 

„Професійна підготовка вчителів 
історії та суспільствознавства в 
умовах переходу ЗНЗ на 12-річний 
термін навчання” 

м. Київ 07-08 грудня  
2005 року 

Магдик О.О. 
– 

„Розвиток учнів початкових класів на 
засадах особистісно орієнтованої 
педагогіки” 

м. Івано-
Франківськ 

14-15 грудня Крилевець М.П. 
– 

„Образ іншого в сусідніх історіях: 
міфи, стереотипи та наукові 
інтерпретації” 

м. Київ 15-16 грудня 
2005 року 

Магдик О.О. 
– 

 
Назва  

семінару 
Місце  

проведення 
Дата  

проведення 
Участь 

 ПОІППО 
„Розвиток та виховання дітей 
раннього віку: стан, проблеми і 
перспективи” 

 17-18 січня  
2005 року 

Сімон О.П. 
– 

„Організація навчально-виховного 
процесу з трудового навчання у 5 
класі 12-річної школи” 

м. Київ 27 січня 
2005 року 

Чемшит В.Г. 

„Підходи та перспективи щодо 
впровадження курсу „Досліджуючи 
гуманітарне право” ” 

м. Краматорськ 01-02 лютого 
2005 року 

Магдик О.О. 
(група вчителів 

ЗНЗ 
Крюківського 

району) 
„Сприяння просвітницькій роботі 
„рівний-рівниму” ” 

м. Київ 11 лютого 
2005 року 

Новак О.О. 

З апробації електронних засобів 
навчального і загального призначення 
у 2005-2006 навчальному році 

м. Київ  22-23 лютого  
2005 року 

Гарус І.Б. 

„Модернізація змісту початкової 
освіти: досвід, перспективи” 

м. Київ 22-23 лютого 
2005 року 

Корф І.В. 

„Комп’ютерний облік підручників та м. Київ 15-16 березня Атаходжаєва Н.В. 
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актуальні питання щодо забезпечення 
загальноосвітніх і професійно-
технічних навчальних закладів 
навчальною літературою” 

2005 року 

„Педагогічні аспекти фізичної 
реабілітації дітей дошкільного віку з 
глибокими порушеннями зору” 

м. Львів 28-31 березня  
2005 року 

Тимошенко Н.П. 
– 

З питань подальшого розвитку 
проекту „Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’ю” 

м. Одеса 30.03 по 02.04 
2005 року 

Каліберда Г.А. 

„Основні підходи до реалізації 
завдань 12-річної освіти у процесі 
фізичного виховання та перспективи 
розвитку шкільного футболу” 

м. Київ 12-13 квітня 
2005 року 

Васільєв В.Д.  
 

„Методична робота: пошук, 
проблеми, перспективи” 

м. Івано-
Франківськ 

20-22 квітня 
200 року 

Каліберда Г.А. 
– 

„Інтегроване навчання: розробка і 
впровадження діяльнісного підходу в 
межах науково-педагогічного проекту 
„Росток” ” 

м. Суми 20-22 квітня 
2005 року 

Корф І.В. 
– 

„Урахування �итино центрованої 
освітньої моделі та компетентісно- 
орієнтованого змісту шкільної освіти 
при вивченні іноземних мов” 

м. Чернівці 4-6 травня 
2005  року 

Цехановська В.О. 

„Апробація навчальної літератури з 
математики у 2004-2005 навчальному 
році” 

м. Тернопіль 13-14 травня 
2005 року 

Гарус І.Б. 
 

Завідуючих кабінетами математики м. Біла Церква 18-20 травня 
2005 року 

Гарус І.Б. 
– 

„Особливості вивчення дисциплін 
художньо-естетичного циклу в 5 
класі” 

м. Вінниця 19-20 травня  
2005 року 

Сліпак В.О. 

„Партнерство у навчанні” м. Київ  23-25 травня 
2005 року 

Дмитренко І.І. 

„Сучасні форми організації 
навчально-виховного процесу на 
уроках зарубіжної літератури та 
російської мови у 5 класі 12-річної 
школи” 

м. Чернівці 23-26 травня 
2005 року 

Чирка В.В. 
(не було 

можливості 
взяти участь 

(форум)) 

Завідуючих кабінетами біології м. Луцьк 23-25 травня 
2005 року 

Виїзд був 
неможливий 

„Профілактика ризикованої поведінки 
серед дітей та підлітків” 

  Новак О.О. 
– 

„Сучасні тенденції розвитку фізичної 
культури і спорту та їх роль у 
зміцненні здоров’я школярів” 

  Матвієнко П.І. 
 

„Особливості підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних кадрів з 

м. Одеса 21-25 червня 
2005 року 

Козак І.О. 
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профілактики ВІЛ-інфікування 
учнівської молоді” 
Завідуючих кабінетами хімії м. Кривий Ріг 29-30 червня 

2005 року 
Кравченко Т.О. 

– 
З питань вивчення етики у 2005-2006 
навчальному році 

м. Київ 2 вересня 
2005 року 

Чирка В.В. 

„Електронні засоби навчання та 
загального призначення” 

м. Київ 15 вересня 2005 
року 

Гарус І.Б. 

З методики викладання англійської 
мови 

м. Київ 22-23 вересня 
2005 року 

Іщенко Л.М. 
 

Завідуючих кабінетами біології м. Севастополь 25-27 вересня 
2005 року 

Козак І.О. 
 

„Особливості організації профільного 
навчання в умовах МНВК” 

м. Сімферополь 05-07 жовтня 
2005 року 

Пашко Л.Ф., 
Гладка Т.І. 

Методистів з фізики м. Івано-
Франківськ 

05-07 жовтня 
2005 року 

Стрюк Л.О. 

Завідуючих кабінетами економіки м.Дніпропетровськ 18-20 жовтня 
2005 року 

Романець Л.А. 
– 

Завідуючих кабінетами інформатики 
ІППО 

м. Київ 24-25 жовтня 
2005 року 

Кирилюк М.В. 

„Використання інноваційних 
технологій на уроках мистецьких 
дисциплін в ЗНЗ” 

м. Херсон 01-03 листопада 
2005 року 

Халецька Л.Л. 
(участь не 
взяли – 

пояснення) 
„Сучасні питання викладання 
географії: принципи оптимізації 
навчального процесу та підготовки 
фахівців” 

м. Сімферополь 08-11 листопада 
2005 року 

Романець Л.А. 

„Використання інноваційних 
технологій у процесі вивчення 
української мови” 

м. Київ 21-25 листопада 
2005 року 

Коваленко О.П. 
– 

Методистів ОІППО англійської мови м. Київ 24-25 листопада 
2005 року 

Цехановська В.О. 
– 

„Про вивчення трудового навчання у 
12-річній школі” 

м. Біла Церква 28-30 листопада 
2005 року 

Чемшит В.Г. 

Методистів з математики м. Чернівці 29.11 по 02.12 
2005 року 

Гарус І.Б. 

„Нестандартні підходи до організації 
фізичного виховання в ЗНЗ – вимоги 
сьогодення” 

м. Київ 30-02 грудня 
2005 року 

Васильєв В.Д. 

Вчителів ЗНЗ з вивченням мови іврит м. Київ 01 грудня 
2005 року 

Куляєва О.О. 
– 

Методистів французької мови м. Київ 06-08 грудня 
2005 року 

Цехановська В.О. 
– 

„Організаційно-методичне 
забезпечення предмета „Захист 
Вітчизни” ” 

м. Вінниця 14-15 грудня 
2005 року 

Васільєв В.Д. 

Уклала Марченко О.К. 
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