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1  

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

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

 

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

інновацій в освіті”. – 64 с.   

В журнал включено статті проф. О.Тягла „Сучасна „Наука розмірковувати”, 
Л.І.Даниленко „Наукові заклади інноваційної діяльності”; Г.О.Сиротенко 
„Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем; А.В.Цимбала 
„Демократичне обговорення шкільної системи у Франції у 2004 р.” На допомогу 
вчителям вміщений підготовлений методистами ПОІППО список рекомендованої 
літератури з інноваційної освіти та „Методичні рекомендації ПОІППО 
працівникам освіти області до нового 2004-2005 н.р.” 
3. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. – № 4  (56).  - „Українська освіта: 
кроки до реальної Європи”. – 64 с.  

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

Прорецензовано  посібник з раціонального використання ресурсів та енергії 
„Енергозбереження”, яким нещодавно поповнився репертуар підручників для  
українських шкіл. та посібник „ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ЛЮДИНОТВОРЧОМУ 
ВИМІРІ” І.К.  Мойсеїва, що стане в нагоді вчителям зарубіжної літератури. 
…Президент Буш ініціював АКЦІЮ „ЖОДНОЇ ДИТИНИ ПОЗА УВАГОЮ”, яку  в 
американському суспільстві  прокоментовано неоднозначно. Хтось говорить, що це 
„найнепопулярніша акція в історії освіти”, хтось цілковито підтримує. Про цей 
проект як він є – у дошкульно-полемічній і при тому добре аргументованій статті 
Сюзен Оганьян. 

 

 

 

4. Постметодика. – Полтава: ПОІППО, 2004. – № 5  (57).  – „Інтерактивне 
навчання”. – 64 с. 

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



 

5. Постметодика.– Полтава: ПОІППО, 2004. – № 6  (58).  – 64 с.  

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

 6. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 –  №1(40) – 
“Педагогічний важіль аграрної освіти”. – 68 с.  

У номері розглядаються проблеми та перспективи розвитку аграрної післядипломної 
освіти, що безумовно викличе інтерес у працівників і післядипломної педагогічної 
освіти. Широко представлений матеріал педагогічних працівників Полтавського 
аграрного коледжу управління і права, який тримає перше місце у рейтингу серед 119 
вищих аграрних закладів України. Особливий інтерес викликали статті: “Освіта через 
усе життя – це право жити завтра”; “Методичне забезпечення аграрної освіти: 
стан та проблеми”; “Вісім кроків до якісно нового вищого навчального закладу”; 
“Застосування аналітично-облікових методів контролю знань у навчальному процесі”;  
“Комп’ютер з давнини і до сучасності”; “Філософсько-етичні основи особистісно 
зорієнтованої освіти” т. ін.  

 

 

7. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 –  №№ 2-3 (41-42)  – “ 
Проблеми сільської школи”. –  128 с. 

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

 
У журналі більш широко представлені питання: „Модернізація вищої освіти”, „Інтегрований 
курс „Довкілля”, „Ефективність викладання географії”. Матеріали представлені з Полтавської, 
Харківської, Сумської, Луганської областей та Республіки Крим. Особливий інтерес викликають 
такі статті: „Болонський процес та модернізація системи вищої освіти в Україні”; „Внедрение 
инновационных методов в процесс обучения математике в высших учебных заведениях”; 
„Система автоматизированного проектирования электронных изданий как универсальное 
средство при подготовке электронных учебных курсов”; „Организация целостной системы 
профессионально-педагогической подготовки студентов и учителей начальной школы в Крыму”; 
„Педагогічні дослідження соціально-ціннісних орієнтацій учнівської молоді промислового регіону 
в процесі її соціалізації”; „Соціально-педагогічні передумови формування здорового способу 
життя у дітей молодшого шкільного віку”; Довкілля” Івано-Франківщини: особливості 
організації і управління проектно-впроваджувальною діяльністю”; „Гео-еколого-економічна 
інтеграція змісту природничонаукових знань школярів за допомогою технології графіки”. 



9. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №5 (44) – „Життя 
людини – найбільша цінність” – 76 с.  
Всього авторів: 25, серед яких 5 кандидатів педагогічних наук та 5 інших наук, 4 
вчителя т.ін. Підкреслюється необхідність пренатальної освіти батьків, про що 
свідчать такі матеріали: „Про особливості пренатального виховання”; 
Вивчення стану готовності батьків до народження дитини”; „Пропедевтична 
підготовка матері до виховання і розвитку дитини”. Викличуть певний інтерес у 
вчителя  фізичної культури статті: „Спрямоване використання фізичних 
навантажень як фактор управління професійною працездатністю студентів”; 
„Оздоровительный эффект физических упражнений”; „Методические аспекты 
построения модельных характеристик спортсменов в студенческом спорте”; 
„Біомеханічні аспекти профілактики порушення осанки дітей шкільного віку”. З 
досвіду роботи представлена авторська програма „Здоров’я”  та Статут 
дитячого спортивного клубу „Гарт”. 

 

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

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

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

 

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

У номері  містяться неординарні матеріали за визначеною темою номеру: 
„Деякі концептуальні підходи до формування фахівців ХХІ століття”; „Учение 
В.И.Вернадского о ноосфере в контексте экологически ориентированной 
педагогіки”; „К вопросу о фмлософской значимости нового мышления в 
реализации теории устойчивого развития”; „Ноосферна свідомість і 
регіональний простір”; „Проектна технологія у контексті ноосферної освіти”; 
„Психозойська ера” В.І.Вернадського і його погляди на особистість”; „Про 
увічнення пам’яті В.І.Вернадського на Полтавщині”  т.ін. 

 
 

 

12. Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 — №8-9 (47-48) - 
„Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи”. – 128 с . 

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



 
 

 

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

У номері більш широко представлені матеріали працівників ЦІППО АПН 
України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти Полтави та 
Дніпропетровська. Інформацію щодо педагогічного менеджменту, а саме 
управлінської культури керівника навчального закладу висвітлено в статтях: 
„Робота над підвищенням рівня компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу”; „До проблеми формування динамічного лідера – керівника 
сучасного освітнього закладу”; „Модель розвитку управлінської культури 
керівника загальноосвітнього закладу в системі післядипломної освіти”; 
„Розвиток управлінської культури керівника закладу середньої освіти в умовах 
нових соціокультурних змін” т.ін. Проблеми післядипломної педагогічної освіти 
розглядаються у таких матеріалах: „Методологічні проблеми розвитку 
післядипломної педагогічної освіти” т.ін.  
14. Програмно-методичне забезпечення державної атестації 
загальноосвітнього навчального закладу. Посібник на допомогу спеціалістам 
відділів освіти, методистам методичних кабінетів, керівникам навчальних 
закладів / Автори-упорядники: Павлова Н.К., Куляєва О.О. – Полтава: – 
ПОІППО, 2004. – 102 с. 

Посібник складається з нормативних документів про державну атестацію 
навчальних закладів, методичних матеріалів, які розкривають технологію 
проведення атестаційної експертизи та визначення рівня атестації навчального 
закладу, орієнтовних макетів підсумкових документів та матеріалів за 
наслідками атестаційної експертизи, само атестації освітньої діяльності 
навчального закладу, додатків, які використовуються за вибором голови 
експртної комісії. 

 

15. ISBN 966-7215-31-3 Матеріали обласної науково-практичної конференції 
„Проблеми та досвід реалізації обласної програми системи виховання 
учнівської молоді на період 2012 року”/ За ред. Воліченко І.А., Сень О.О., 
Настенко Н.В., – Полтава. – 2004. – 95 с. (Тираж 100) 

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

 

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

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



 

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

Повідомляються особливості вивчення спецкурсу на курсах підвищення 
кваліфікації в ПОІППО. 

 

 

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

Методичний посібник для вчителів початкової школи. У посібнику подається 
методика вивчення економіки в початковій школі інтегровано з ресурсами 
математики, читання та природознавства. Подано опис проведення ігор, 
способи вирішення економічних загадок та інші матеріали, необхідні вчителю 
під час роботи. 

  

19. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. Навчальний 
посібник для працівників післядипломної педагогічної освіти. – Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 216 с. (Тираж 300)  

Ця книга є спробою систематизації наявної інформації щодо вдосконалення 
наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи України.  
Розглядаються проблеми демаркації наукової і методичної роботи, 
характеризуються види наукової роботи, наукова та науково-методична 
діяльність закладів післядипломної освіти в українському контексті організації 
науки, стратегічних напрямків реформування науки й освіти, актуальних 
напрямів наукових досліджень тощо.  Це своєрідна „інструкція” для практичного 
застосування в науково-дослідницькій  та методичній роботі викладачів, науковців 
вищої школи та методистів. 
20. Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з 
навчально-виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського 
р-ну Городницької Я.М. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 64с. 

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

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

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



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

Методичний посібник пропонує власне бачення автором проблеми управлінської 
компетенції директора сучасного загальноосвітнього навчального закладу як 
менеджера освіти та шляхів визначення ефективності його діяльності з 
керівництва персоналом і навчально-виховним процесом. Призначений для 
керівників освіти різних рівнів, слухачів курсів директорів шкіл. 

 

23. Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини. Анотований 
каталог / Упор. В.М.Золотухіна, В.В.Гудзенко. - Полтава: ПОІППО, 2004. — 
46 с. (Тираж 100) 

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

 

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

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

 

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

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

 

 

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

Розкриває передовий педагогічний досвід заступника директора з навчально-
виховної роботи Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Диканського району Полтавської області Городницької Ярослави Михайлівни. 
Видання призначене учителям та керівникам освітніх закладів. Всім хто 
обожнює професію вчителя. 

 



 

27. ISBN 966-7215-31-4 Педагогіка математики і природознавства. VII 
Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті М.В.Остроградського, 1-2 
жовтня 2003 р. Збірник статей. – Полтава: ПОІППО, 2004. – 78 с. (Тираж 100)

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

  

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

У каталозі подано бібліографічні описи та анотації друкованих видань 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського за 1999-2003 роки, в яких відображається наукова і 
методична робота в системі освіти Полтавської області. Видання розраховане 
на вчителів, керівників навчальних закладів, методистів, педагогічну 
громадськість Полтавщини. 

 

29. Збірник самодиктантів з української мови (2-4 клас) / Упор. Линько Г.Г. 
– Полтава: ПОІППО, – 2004. – 16 с. (Тираж 100) 

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

 

 

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

У колективній монографії наукових співробітників Інституту педагогіки АПН 
України, наукового-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН України 
висвітлюється стратегія інтеграції природничонаукової освіти, філософія 
інтеграції змісту освіти, психологія інтеграції змісту освіти, технології 
інтеграції змісту природничонаукової освіти в початковій та основній школах. 
Призначений для науковців — філософів освіти, психологів, педагогів, 
працівників освіти, які займаються проблемами інтеграції змісту освіти, ін-
тегрованого навчання. 

 

31. 1500 ЗАВДАНЬ ІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: 
Навчальний посібник /Бездітько Б.М., Магдик О.О.  Відп. ред. Білоусько 
О.А. – Полтава: ПОІППО, 2004 - 76 с. 

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



 

 

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

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

 33. Дзюба Л.П., Левченко Л.С., Собакар С.І. та ін. Тематичні контрольні 
роботи з математики, з української мови (1-3 клас) – Полтава: ПОІППО. – 
2004. – 32 с. (Тираж 100). 

У посібнику підібрано матеріал, призначений для тематичного оцінювання 
навчальних досягнень учнів по програмі розвивального навчання (за системою 
Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова). Посібник створений для економії часу вчителя і 
школяра і звільнить їх від переписування умови завдань. 

 34. Дзюба Л.П., Левченко Л.С., Собакар С.І. та ін. Олімпіадні завдання з 
української мови, математики, природознавства (3 клас). Полтава: 
ПОІППО. – 2004. – 25 с. (Тираж 100). 

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

 

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

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

 

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

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



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

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

 

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

Сільська школа Полтавщини сьогодні переживає складний етап свого 
реформування. Розглянута низка проблем, що стоять сьогодні перед освітою, 
передбачає нагальний їх розгляд та вирішення у невіддаленому майбутньому. 
Але ті інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, наближення освіти до 
соціальних і культурних потреб українського суспільства показує узгодженість 
тих процесів, які відбуваються і в державі у цілому і на освітянській ниві. 
 
39. Освіта Полтавщини. Часопис. № 4/ Ред. Охріменко І.В. – Полтава: 
ПОІППО, 2004. – 70с. 

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

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

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

 


