
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, 
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 
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. 

 

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. 

 



  

 
 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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 
 

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. 

 

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. 
 

 



  

 
 

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. 

 



  

 
 

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. 

 

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. 

 

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 
"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. 

 



  

 

 

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. 

 


