
Видання ПОІППО за 2006 рік 
 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ: 
 

1. «Постметодика», 2006. – №1 (65). – «К.К.Д освіти». – 64 с.  
  

З’ясовано підходи до визначення коефіцієнта корисної дії освіти. 
Запропоновано теоретичну основу підвищення ефективності освіти – 
«критично-конструктивну дидактику». Розкрито особливості 
вдосконалення навчальних планів і програм (змісту освіти) як основи 
підвищення її ефективності. 
 

 
2. «Постметодика», 2006. – №2 (66). “Школа майбутнього”– 64 с.  
 

 Тема номера – пошук шляхів створення «Школи майбутнього» та 
успішні приклади в Україні та за кордоном. Матеріали обласного семінару 
директорів ЗНЗ Полтавщини «Упровадження педінновацій у навчально-
виховний процес освітнього закладу як шлях до створення моделі «Школи 
майбутнього» розкривають перспективи, необхідність та ризики 
формування школи майбутнього; інноваційні здобутки Новосанжарського 
НВК. Представлено книгу Г.Драйдена та Дж. Воса «Революція у навчанні». 

Висвітлено педагогічно важливі думки роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер». 
 

3. «Постметодика», 2006. – №3 (67). – “Європейська інтеграція”. – 64 с.  
Представлено дві ідеї європейської освіти ( перша - необхідність 
надавати дітям комплексні знання, друга – необхідність виробляти зміст 
освіти (курикулум) на основі сучасних досягнень науки про людину, її 
мозок, пам‘ять). Висвітлено результати упровадження ініціатив з 
євроінтеграції у вищій та середній освіті Полтавщини (білінгвістична 
модель навчання студентів в університеті споживчої кооперації; 
євроклуби, досвід роботи шкіл у проекті Асоційованих шкіл ЮНЕСКО; 
напрями реформування шкільних бібліотек). Розкрито парадокси і 
абсурдні суперечності інтеграції України у світові процеси. 
 
4. «Постметодика», 2006. – №4 (68). – “ Мережі в освіті”. – 64 с. 
 

Розглядається, які мережі діють в освіті; наскільки вони 
ефективні; які люди та організації складають ці мережі, ідеї та форми 
співпраці їх учасників. Доводиться, що осучасненню школи сприятиме 
долучення до глобальної мережі розробників змісту освіти, Всесвітньої 
павутини, медіамереж. Надруковано розділи з книги Білла Гейтса «Дорога 
у майбутнє», у якій він передбачає створення Інформаційної магістралі – 
надпотужної і надшвидкісної мережі обміну інформацією. 

 
5. «Постметодика», 2006. – №5 (69). – “Модернізуючи освіту”. – 64 с. 
 

У фокусі цього номера – Всеукраїнські та регіональні проекти, що 
фіксують модернізаційні зусилля освітян: Ярмарок педтехнологій, ІІІ 
Всеукраїнська виставка-презентація «Освіта України. Інноваційні 
технології навчання», Всеукраїнський науково-методичний семінар 
україністів з компетентнісної переорієнтації освіти, Міжнародний 
конгрес «Українська освіта у світовому просторі».  



 
6. «Постметодика», 2006. – №6 (70). – “Дидактика зарубіжної 
літератури в українській шкільній освіті”. – 64 с. 
 

Уміщено дослідження провідних українських учених у галузі 
зарубіжної літератури: Ю.І.Ковбасенка, О.Ніколенко та кращі уроки 
вчителів зарубіжної літератури області. Надруковано два розділи з книги 
професора В.В.Шкоди «Філософія in action»: Новая «шинель» та «Перед 
працею — молитва», що допоможуть учителям по-новому поглянути на 
творчість М.Гоголя та Д.Дефо.  

 
7. «Постметодика», 2006. – №7 (71). – “Антропологізм в освіті: 
джерела, досягнення та перспективи”. – 64 с. 
 

У номері розглядаються різні аспекти сучасної культури та 
освіти, розкривають проблеми реалізації антропологічного підходу у 
науково-педагогічних дослідженнях і в освітянській практиці. 
 
 
 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

8. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №1 (60). – „Журналістська 
молодь Полтавщини”. – 72 с.  

У номері в основному представлені авторські матеріали 
педагогічних працівників Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедри видавничої 
справи та редагування Кременчуцького університету економіки, 
інформаційних технологій і управління. 

Матеріали піднімають питання журналістської освіти в Україні та, зокрема, 
Полтавщини. Акцентується увага на актуальності створення кафедр видавничої справи 
та редагування, про що вимагає сьогодення. 

Методичні скриньки вчителів журналістики, громадянської освіти поповнилася 
цікавою режисурою практичних занять з журналістської майстерності та 
журналістського розслідування. 

Неабиякий інтерес у читача може викликати історія української преси та 
організація видавничої діяльності на Полтавщині. 

У рубриці “Талан-доля молодих” розміщені нариси майбутніх журналістів 
Полтавщини, які підкреслюють їх літературні здібності та світобачення. 

На 1-й і 4-й сторінках обкладинки журналу представлені роботи, що розкривають 
фотомайстерність молодих журналістів. 

 
9. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №2 (61). – „Педагогічна 
царина фольклористики”. – 80 с.  

 
Номер присвячений 25-річчю кафедри музики Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Науковці України, Росії, Бельгії, Німеччини висловлюють цікаві 

думки щодо українського музичного фольклору, про його розвиток. 



 
 

Перспективи 
художньо-
педагогічної 

освіти 

Вони закликають педагогів бути активними збирачами фольклору, що, безумовно, 
допоможе збагатити музичну культуру народу. 

На сторінках журналу широко висвітлено питання: хорового мистецтва в 
Полтавському педагогічному університеті; про основоположника української 
фольклористики М.Лисенка; про дослідження фольклору В.Верховинцем, В.Щепотьєвим. 

Особлива увага надається педагогічному потенціалу українського фольклору в 
моральному та естетичному вихованні студентської молоді. 

Рубрика “Книжковий хіт-парад” представлена творчими напрацюваннями 
професорсько-викладацького складу кафедри музики ПДПУ імені В.Г.Короленка. 

Рубрика “Журнал у журналі” розкриває творче співробітництво хорів-побратимів 
“A Lieta Vita” I “Калина”. Г.С.Левченко, професор, заслужений працівник культури і 
заслужений діяч мистецтв України, з глибоким хвилюванням говорить про збереження 
та популяризацію української народної пісні.  

 
10. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №№3-4 (62-63). – „Розвиток 
управлінського потенціалу керівника”. – 134 с.  

 
Широко представлені рубрики “Післядипломна освіта” 

(пріоритетні форми і методи роботи навчання керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти; модель діяльнісно-творчої співпраці та шляхи 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ т.ін.) і “Педагогічний 
менеджмент” (основні підходи до моделювання управлінської діяльності 

керівника ЗНЗ, стратегія управління сучасним навчальним закладом і регіоном, 
моніторинг якості навчально-виховного процесу як основа ефективного управління ЗНЗ 
та управлінської діяльності керівників шкіл т.ін.). 

Також акцентується увага на розвитку інноваційних процесів у регіоні, інноваційних 
педагогічних технологіях та інноваційній культурі вчителя, психолоічних особливостях 
управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Висвітлюються питання освітнього простору країн: проблема створення освітніх 
округів в Україні і досвід США; школи та університети Італії; особливості діяльності 
педагогічних відділень початкової освіти у Греції; театральна освіта в акторських цехах 
середньовічної Німеччини. 

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал про Сагайдацьку ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Шишацького району Полтавської області.  

 
11. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №№5-6 (64-65). – 
„Перспективи художньо-педагогічної освіти”. – 108 с.  

 
Номер присвячений 25-річчю кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського державного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка. 

Приділяється особлива увага перспективам розвитку та 
оновленню художньо-педагогічної освіти в Україні; науковому 
осмисленню освітнього простору культури в педагогічній теорії; 

мистецьким дисциплінам в реформаційних процесах євро інтеграції. 
У номері представлені матеріали зарубіжного досвіду: вивчення образотворчого 

мистецтва в Ізраїлі; підготовка студентів педагогічного напряму зі спеціальності 
“Художня освіта” в Польщі. 

Широко висвітлено матеріали рідного краю: 
- розвиток жіночої художньо-промислової освіти на Полтавщині у кінці ХІХ – на 

початку ХХ століть; 



 
 

Освітня 
галузь 

“Технологія” 

- модернізація художньо-педагогічної освіти на лівобережній Україні: історія та 
сучасність; 

- роль християнських духовних цінностей у вихованні школярів. 
Крім того, акцентується увага на розвитку творчої особистості майбутнього 

фахівця художнього профілю; професійній компетентності вчителя образотворчого 
мистецтва у галузі художнього розпису та багато іншого. 

 
12. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №7 (66). – „Орієнтири 
соціальної педагогіки”. – 68 с.  

 
До номеру подані матеріали співробітників кафедр педагогіки, 

соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічних ВНЗ Полтави, 
Черкас, Києва, Вінниці, Кіровограду, Кривого Рогу, Умані, Ялти. 

Викликають певний інтерес статті: «Історіографічний аналіз 
концепцій соціалізації особистості»; «Проблема соціалізації 
особистості майбутнього вчителя»; «Соціалізація учнів у контексті 

профільної освіти в австрійській основній школі»; «Роль розвивального середовища в 
соціалізації особистості дитини». 

Висвітлені окремі питання про: підготовку студентів педагогічних ВНЗ до 
соціально-виховної роботи; роботу центру практичної психології і соціальної роботи; 
проблема соціалізації дошкільника у виховній системі навчального закладу та 
особистості в теорії і практиці педагогів-реформаторів т.ін. 

Зроблено презентацію спеціальності «Соціальна педагогіка». 
 

13. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – №8 (67). – „Освітня галузь 
“Технологія”, присвячений академіку Д.О.Тхоржевському. – 80 с.  

 
У центрі уваги читача педагогічна спадщина і сучасність 

академіка Д.О.Тхоржевського. Відкриває номер інформація про освіту і 
науку у перші 100 днів діяльності коаліційного уряду за підписом 
міністра освіти і науки С.Ніколаєнка. 

Свою точку зору щодо упровадження новітніх освітніх 
технологій у зміст підготовки вчителів трудового навчання, освітньої 

галузі “Технологія” і трудового виховання, технологій для всіх українців трактують 
академік В.Пащенко, член-коресподент А.Бойко, доцент С.Клепко. 

Цікава інформація з питань: порівняльної характеристики традиційної та 
кредитно-модульної систем організації навчального процесу; аналізу пізнавальної 
активності майбутніх студентів до системи навчання у ВНЗ; упровадження сучасних 
педагогічних технологій у систему вищої освіти; обґрунтування змісту ергономічної 
підготовки учителів трудового навчання.  

Але особливий акцент зроблений на: підвищення кваліфікації вчителів трудового 
навчання Полтавщини; формування дидактичної компетентності інженера-педагога; на 
проектно-психологічну діяльність учнів у змісті трудового навчання.  

Методична скринька вчителя трудового навчання містить такі матеріали: 
- системи трудового навчання в контексті освітньої галузі “Технологія”;  
- розробка змістового модуля “Конструювання одягу”; 
- вивчення культурних рослин у курсі “Сучасне сільськогосподарське виробництво”;  
- роль дизайну у розвитку творчих здібностей школярів на уроках праці;  
- ергономічні вимоги організації навчально-виховного процесу в змісті освітньої 

галузі “Технологія”;  
- удосконалення організації трудового навчання у шкільних майстернях. 



 
 

Престиж 
учителя в 
Україні 

Школа-гімназія № 30 м. Полтави представлена як репрезентант трудового 
навчання.  

 
14. “Імідж сучасного педагога”, 2006. – № 9-10 (68-69). – «Престиж 
учителя в Україні». – 132 с.  
 
 
 
 
 
 
 

 
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
 

15. Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус-кво, 
перспективи. – П.: ПОІППО, 2006. – 30 с. 
 
Брошура присвячена висвітленню різних напрямків діяльності одного 
з підрозділів ПОІППО – кафедри філософії економіки освіти. 
Особливу увагу приділено науковій, навчально-методичній та 
видавничій діяльності, що здійснюється співробітниками кафедри.  
 
 
 

 
 

16. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ. Матеріали 
Всеукраїнського семінару 8 грудня 2006 р. – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 68 с. 
 
Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників 
Всеукраїнського семінару „Економіка освіта та освітня діяльність”. 
Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, – і новаторські, і 
традиційні, – в усьому своєму розмаїтті поєднуються спільним 
об’єктом дослідження – економікою освіти. Якою вона є зараз? 
Кожен із авторів дає відповідь, виходячи з особистого досвіду, 
власного погляду на те, як зробити нашу освіту максимально 

прогресивною, дієвою та ефективною.  
Книга орієнтована на широке коло читачів – педагогів, науковців, філософів, всіх, хто 
цікавиться проблемами освітньої політики в Україні. 

ПОЛТАВА 2006

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ



 
Науково-

методичний 
посібник 

(курс лекцій) 
 

ПОІППО, 2006 

 
 

ФЛАГМАНИ 
ОСВІТИ 

Полтавщини. Нові 
адреси передового 
педагогічного 

досвіду. 
 

Полтава- 2006 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ: 
 

17. Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення 
розвитку сучасної 12-річної школи. З досвіду роботи директора 
ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Л.В. / Укл. Т.М. Дзюба. - 
Полтава: АСМІ, 2006. - 92 с. (5,4 д.а.). 
 

Пропоноване видання знайомить з досвідом директора ліцею ЛЬ 4 
м. Кременчука Михайлик Любов Василівни, яка стала переможцем 
міського і обласного туру конкурсу «Учитель року-2004» у номінації 
«Заступник директора». Систему роботи Любов Василівни по праву 
можна вважати прикладом стратегічного управління сучасною 12- річної 

школою. Модель науково-методичного забезпечення розвитку ліцею, представлена на 
сторінках посібника, базується на відкритості закладу сучасним і майбутнім перетворенням і 
спрямована на створення сприятливих умов і можливостей для саморозвитку, 
самоактуалізації та самореалізації особистості учня й учителя. 

Науково-методичні надбання директора школи можуть бути рекомендовані для 
впровадження у педагогічний процес шкіл різних типів, використання керівниками шкіл у 
практичній діяльності. Багатоаспектний досвід, який набуто перш за все в організації 
науково-методичної діяльності, заслуговує на увагу і потребує якнайшвидшого запровадження. 
 

18. Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового 
педагогічного досвіду. Полтава: ПОІППО. 2006. - 208 с. (12,4 д.а.). 
 

Книгу «Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового 
досвіду» присвячено досвіду роботи колективів 17 шкіл Полтавщини, 
що стали переможцями всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл 
України», організованого редакцією газети «Директор школи» 
видавництва «Шкільний світ» за підтримки Народного Союзу «Наша 
Україна». Упорядник -завідувач кафедри менеджменту освіти І. В. 

Охріменко, передмова проректора з науково-методичної роботи В.ЬА. Золотухіної. Крім 
того, у книзі висвітлюється також' кращий досвід роботи колективів 
Новосанж'арського НВК, Новоаврамівської гімназії та обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка. 
 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ: 
 

19. Науково-методичний посібник (курс лекцій): Науково-
методичні основи змісту сучасної освіти / Автори-упорядники: 
Л.Ф.Пашко, К.Ж.Гуз, В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, М.І.Степаненко, 
О.П.Коваленко, В.В.Чирка. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  

 
Науково-методичний посібник висвітлює актуальні проблеми 

методики та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення 
української мови з погляду історії та сучасності, історичні аспекти 
створення правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної 

літератури в школі, запровадження технологій особистісно орієнтованого навчання при 
вивчені природничих дисциплін, застосування інноваційних педагогічних технологій в 
аспекті цілісності знань учнів, системного підходу до вивчення геометрії, використання 
творів, мистецтва як засобу гармонізації і психологічного захисту людини, методичні 
аспекти зовнішнього оцінювання як засобу підвищення якості освіти. 



 
Сиротенко Г.О.  

 
 

Інноваційна 
діяльність педагога:  
від теорії до успіху.  

 
 

Полтава,2006 

 

 
20. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи: 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення”: 17 
листопада 2005 р.. – Полтава. – 2006. – 208 с. 
 

Збірка матеріалів конференції висвітлює актуальні проблеми 
компетентнісно орієнтованої освіти; інноваційні підходи до формування 
життєвих ключових компетентностей учнів; методологічні філософські та 
психологічні аспекти компетентнісно спрямованого навчально-виховного 

процесу. 
 
ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ І ІНФОРМАЦІЇ: 
 

21. Гладка Т.І. Здійснення інноваційної діяльності та проведення 
педагогічних експериментів у загальноосвітніх навчальних 
закладах: Методичні рекомендації.-Полтава:ПОІППО, 2006.-28 с. 

У збірнику описується технологія впровадження інновацій в 
освітній процес, розкрито методику розробки інноваційного 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.  

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

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. 
 

23. Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до 
успіху. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. 
Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006.– 124 с.  

 
Матеріали інформаційно-методичного збірника призначені 

педагогічним працівникам, які прагнуть поліпшити результати у 
навчанні і вихованні учнів через застосування інновацій, допоможуть 
здійснювати інноваційну діяльність, метою якої є формування 

принципово іншого образу школи, яка б створювала для кожної дитини ресурс її 
особистісного розвитку. 
 
 
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 
24. Міжкультурні та міжпредметні зв 'язки на уроках словесності. 
Матеріали обласного семінару методистів української мови та 
літератури. – ПОІППО, 2006. 
 



 
Робота з візуальними 
джерелами навчання 
на уроках історії як 
засіб розвитку 
пізнавальних 
здібностей та 

критичного мислення 
учнів. 

 
ПОІППО, 2006 

У збірці висвітлені теоретичні аспекти міжкультурних та міжпредметних 
зв'язків на уроках української мови та літератури ( українська мова та економіка, 
українська література та географія, українська література та етика). Матеріал 
презентує досвід роботи учителів Лубенського району. 

 
25. Забезпечення наступності та перспективності при упровадженні 
культурологічної змістової лінії на уроках словесності. Матеріали 
обласного семінару методистів української мови, російської мови та 
зарубіжної літератури. ПОІППО, 2006.  
 

У збірці представлено теоретичний матеріал з проблем 
наступності між початковою та середньою ланками школи на уроках 
української та російської мов, української та зарубіжної літератур, а 

також простежується культурологічна та соціокультурна змістова лінія мов та 
літератур, закладена в Державному стандарті галузі "Мови та літератури". У 
матеріалах подано досвід учителів словесності М.Кременчука. 

 
26. Робота з візуальними джерелами навчання на уроках історії як 
засіб розвитку пізнавальних здібностей та критичного мислення 
учнів. Матеріали обласного семінару методистів історії, керівників 
районних методичних об'єднань вчителів історії. ПОІППО, 2006. 
 

У збірці представлено теоретичні аспекти використання 
візуальних джерел навчання на уроках історії, впровадження в 
навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій та їх 
роль у розвитку пізнавальних здібностей та критичного мислення учнів. 

У матеріалах презентовано досвід роботи з даного питання вчителів історії 
Полтавського району. 

 
27. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
роботі кафедри іноземних мов (з досвіду роботи Лубенської 
спеціалізованої школи 1-111 ступенів № 6). Матеріали обласного 
семінару заступників директорів спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови. – ПОІППО, 2006. 
 

У збірнику узагальнено матеріали з досвіду роботи кафедри 
іноземних мов з використання ресурсів шкільного інформаційно-
методичного центру Лубенської СЗОШ № 6. Представлені основні 
напрямки роботи ресурсного інформаційно-методичного центру, 

зокрема, роль центру у навчанні англійської мови та фрагменти уроків англійської мови з 
використанням Інтернет-ресурсів. 
 
ВІДДІЛ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ: 

 
28. Сучасна роль батьківської громадськості в державно-
громадській моделі управління освітою. – Полтава: ПОІППО. – 
2006. – 55 с.  

 

В даний посібник увійшли матеріали нормативно-правових 
документів з питань державно-громадянського управління освітою; 
досвід роботи педагогічних колективів з батьківською громадськістю та 
учнівського самоврядування. Вміщені матеріали розкривають шляхи 
спільної діяльності освітян, батьківської громадськості та учнівського 



самоврядування. Актуальні аспекти організаційної роботи з батьківською громадськістю. 
Призначений для широкого педагогічного, учнівського та батьківського загалу. 

 
29. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Цінності родинно-сімейного 
виховання школярів у світлі рішень обласної програми системи 
виховання учнівської молоді.- П.- ПОІППО.- 2006.-31с.(тир. 50 
прим.) 

 
У брошурі представлені матеріали семінару „Цінності родинно-

сімейного виховання учнів у світлі реалізації обласної Програми 
системи виховання учнівської молоді та Національної Програми 
виховання дітей та учнівської молоді в Україні". Матеріали призначені 

для методистів районних (міських) методичних кабінетів, будинків дитячої та юнацької 
творчості, керівників методичних об'єднань класних керівників. 
  

30. Настенко Н.В. Шляхи підвищення майстерності педагогічних 
працівників позашкільних закладів у світлі реалізації обласної 
програми системи виховання учнівської молоді – П.-ПОІППО.-
32с.(тир. 50 прим.) 

 
У збірнику представлені матеріали обласного семінару „Шляхи 

підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників 
позашкільних закладів у світлі реалізації обласної програми системи 
виховання учнівської молоді призначені для методистів районних 

(міських) методичних кабінетів та методистів позашкільних навчальних закладів освіти. 
 

31. Настенко Н.В., Каліберда Г.А. Сліпак В.О. Барви сонячного літа. – 
П.:ПОІППО. – 54с.( тир. 100 прим.). 

 
До методичного збірника увійшли поради по організації літнього 

оздоровлення дітей, дозвілля, відпочинку та захисту їх життя та 
здоров'я. Методичний збірник «Барви сонячного літа» розрахований для 
директорів літніх таборів, вожатих, вихователів, інструкторів з 
фізкультури і спорту, плавання та педагогів-організаторів літнього 

відпочинку. 
 

 
32. Гелеверя Г.О. Шкільна бібліотека в соціокультурному контексті. – 
П.:ПОІППО. –56с. (тир. 50 прим.) 

 
У збірнику подані матеріали з досвіду роботи методистів районних 

(міських) методичних кабінетів з бібліотечних фондів та кращих 
бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області з 
проблеми «Шкільна бібліотека в соціокультурному контексті». Вміщені 
матеріали сприяють формуванню і збагаченню соціокультурного 

потенціалу школярів, виховують творчу, морально-духовну особистість на фунті історії 
культури, традицій свого народу; допомагають в оволодінні інноваційними технологіями 
бібліотечної справи. Збірник призначений методистам РМК, шкільним бібліотекарям, 
учителям, педагогам, учням шкіл і студентам педагогічних училищ. 

 
 



 
Халецька Л.Л. 

 
СТВОРЕННЯ 
культурно-

просвітницьких 
осередків на селі  

 
 

Пирятин, 2006 
 

 
Гелеверя Г.О.  

 
Формування 

соціокультурної 
компетенції  

учнів на уроках 
російської мови 

 
ПОІППО-2006 

 
Халецька Л.Л.  

 
Роль вивчення 
музичного 
краєзнавства  
у формуванні 
національної 
культури учня 

 
ПОІППО-2006 

33. Гелеверя Г.О. Формування соціокультурної компетенції учнів на 
уроках російської мови. – П.:ПОІППО. – 100 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірнику матеріалів обласної науково-практичної конференції 
"Мистецтво в житті. Мистецтво життя" висвітлюється кращий 
досвід педагогічних колективів Полтавщини щодо реалізації обласно! 
програми системи виховання учнівської молоді з проблеми художньо-
естетичного виховання. Широко розкриваються питання виховання 
учнівської молоді Полтавщини засобами мистецтва". 
 
34. Халецька Л.Л. Роль вивчення музичного краєзнавства у 
формуванні національної культури учня. Перспективи створення 
регіональної програми з музичного краєзнавства як складової 
інтегрованого курсу Полтавознавство”. Матеріали обласного 
семінару-практикуму. – Лохвиця. – 2006. – 26 с. .(тир. 50 прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму 
методистів районних (міських) методичних кабінетів та керінвиків 
методичних об'єднань вчителів музичного мистецтва з проблеми „Роль 

вивчення музичного краєзнавства у формуванні національної культури учня. Перспективи 
створення регіональної програми з музичного краєзнавства як складової інтегрованого 
курсу „Полтавознавство". Вміщені: аналіз використання краєнавчого матеріалу 
вчителями музичного мистецтва Полтавської області, конспекти уроків музичного 
мистецтва з використанням краєзнавчого матеріалу, список рекомендованої літератури. 
Призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів, вчителів, 
керівників методичних об'єднань вчителів музичного мистецтва, керівників гуртків. 

 
35. Халецька Л.Л. Музичний салон як музей одного дня. – ПОІППО. 
– 2006. – 48 с. (тир. 50 прим.) 

 

Методичні розробки нестандартних позакласних заходів - музичні 
салони у загальноосвітньому навчальному закладі. Можуть стати у 
нагоді вчителям, які запроваджують нестандартні методи навчання, 
педагогам-організаторам, керівникам гуртків художньо-естетичного 
напряму, класним керівникам.  

 
 
36. Халецька Л.Л. Створення культурно-просвітницьких осередків 
на селі. Участь учнівської молоді у різних формах позакласної 
роботи. Матеріали обласного семінару-практикуму. – Пирятин. – 
2006. – 26 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-практикуму з проблеми 
„Створення культурно-просвітницьких осередків на селі. Умови для 
ефективної участі учнівської молоді у різних формах позакласної роботи". 
Вміщені: досвід Березоворудської та Вишневенької шкіл Пирятинського 
району щодо створення культурно-просвітницьких осередків; досвід 

шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Карлівського району та М.Миргорода 
у формуванні культурно-просвітницьких осередків; методичні рекомендації щодо введення 
школярів у світ прекрасного. Призначені для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, бібліотекарів, керівників методичних об'єднань вчителів музичного та 
образотворчого мистецтва, керівників гуртків. 
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37. Васильєв В.Д. Основні напрямки подальшої інтенсифікації 
навчального процесу з фізичного виховання в умовах переходу 
шкіл на 12-річний термін навчання. Матеріали обласного семінару. 
– ПОІППО, 2006, 24 с. (тир. 50 прим.) 
 

 У збірнику матеріалів семінару „Основні напрямки подальшої 
інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання в умовах і 
переходу шкіл на 12 -річний термін навчання призначені керівникам 
районних методичних об'єднань вчителів фізичного виховання з метою 
підведення підсумків методичного забезпечення переходу шкіл на 12 - 

річний термін навчання, обговорення питань подальшої інтенсифікації навчального 
процесу з фізичного виховання та вироблення рекомендацій вдосконалення діяльності 
районних (шкільних) методичних об"єпнань. 
 

38. Каліберда Г.А., Грабко В.П., Драчинський А.Г. На допомогу 
керівнику гуртка позашкільного навчального закладу. Методичні 
рекомендації. – ПОІППО. – 2006. – 60 с. (тир. 50 прим.) 
 

До збірника методичних рекомендацій „На допомогу керівнику 
творчого об'єднання" увійшли методичні рекомендації з питань 
планування навчально-виховної роботи, ведення документації, методики 
проведення навчальних занять та виховних заходів, перелік законодавчих 
і нормативно-правових документів з питань позашкільної освіти та 

виховання. Рекомендується для педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів. 

 
39. Каліберда Г.А., Лобач О.О. Регіональна програма „Основи 
православної культури” та компакт-диск з методичним 
рекомендаціями та розробками уроків. – ПОІППО. – 2006. (тир. 50 
прим.) 

 
 
 
 
 

 
 

40. Сліпак В.О.Методика музичного виховання як предмет. 
ПОІППО. – 2006. – 30 с. (тир. 50 прим.) 

 

Методичний посібник „Методика музичного виховання як 
предмет" розрахований на вчителів музичного мистецтва, керівників 
хорових та вокальних гуртків художньо-естетичного виховання. У 
посібнику подаються питання розвитку дитячого голосу та його 
охорону, вокально-хорових навиків, розкривається роль міжпредметних 
зв"язків на уроках музики, методи музично-слухового та ритмічного 
розвитку дітей на уроках і позакласних заходах, методика розвитку 

метро-ритмічного відчуття, звукоутворення, дикції, характеристика форм музичної 
діяльності, а також - головне положення музично-педагогічної концепції 
Д.Кабалевського, яка і сьогодні ефективно може використовуватись в роботі вчителями 
музичного мистецтва. Запропоновані теоретичні і практичні рекомендації допоможуть 
вчителеві у викладанні музичного мистецтва, в роботі з дитячими хоровими колективами 
та вокальними ансамблями.  
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41. Сліпак В.О., Халецька Л.Л. Мистецтво в житті. Мистецтво 
життя . ПОІППО. – 2006. – 38 с. (тир. 50 прим.) 

 

У збірнику матеріалів обласної науково-практичної конференції 
"Мистецтво в житті. Мистецтво життя" висвітлюється кращий 
досвід педагогічних колективів Полтавщини щодо реалізації обласно! 
програми системи виховання учнівської молоді з проблеми художньо-
естетичного виховання. Широко розкриваються питання виховання 
учнівської молоді Полтавщини засобами мистецтва". 

 
42. Сліпак В.О. Проблеми завдання та форми реалізації 
образотворчої діяльності в школі. ПОІППО. -2006. – 40 с. (тир. 50 
прим.) 

 

Методична розробка „Проблеми, завдання та форми реалізації 
образотворчої діяльності в школі” допоможе вчителям 
образотворчого мистецтва більш детально познайомитись з 
проблемами, завданнями та формами реалізації образотворчої 
діяльності в школі, а саме: з теоретичними основами викладання 
образотворчого мистецтва, сучасними підходами в організації 

навчально-виховного процесу, цілями, змістом освіти, методами навчання, формами 
організації навчально-пізнавальної діяльності, оцінкою та календарно-тематичним 
плануванням. Запропоновані теоретичні і практичні рекомендації по викладанню 
образотворчого мистецтва допоможуть вчителям підвищити рівень викладання 
предмета.  

 
43. Сліпак В.О., Халецька Л.Л. Роль предметів художньо-
естетичного циклу в реалізації творчості учнів. Діяльність учителя 
в підтримці обдарованих дітей. ПОІППО. – 2006. – 24 с. (тир. 50 
прим.) 

 

У збірці подані матеріали обласного семінару-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. 

 
44. Сліпак В.О. Формуваня художньої культури школярів засобами 
образотворчого мистецтва. Завдання та форми реалізації 
образотворчої діяльності. ПОІППО. – 2006. – 24 с.(тир. 50 прим.) 

 
У збірці обласного семінару «Формування художньої культури 

школярів засобами образотворчого мистецтва. Завдання та форми 
реалізації образотворчої діяльності в школі» подані матеріали з 
досвіду роботи вчителів образотворчого мистецтва області, 
методичні рекомендації, програма семінару. Матеріали призначені для 

методистів районних (міських) методичних кабінетів, вчителів образотворчого 
мистецтва, керівників методичних об"єднань предметів художньо-естетичного циклу. 
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45. Сліпак В.О. Нести людям радість через красу. З досвіду роботи 
вчителя образотворчого мистецтва та викладача художньої студії 
Градизької гімназії ім.О.Білаша М.О.Захарова. ПОІППО, 2005. – 
с.24.(тир. 50 прим.) 

 

Методична розробка „Нести радість людям через красу" з досвіду 
роботи вчителя образотворчого мистецтва та керівника художньої студії 
ім. О.Білаша. Михайла Олександровича Захарова допоможе вчителям 
образотворчого мистецтва організувати на базі своїх шкіл подібні гуртки 
та студії для всебічного розвитку дитячих художніх смаків, дасть 

можливість ознайомити їх з творами народного спадковічного мистецтва, розвиє трудові 
уміння та навики, чим підготує їх до праці, до вибору необхідної професії. Важливою ланкою в 
естетичному вихованні, художній освіті, моральному і трудовому вихованні школярів в цій 
гімназії є позакласні заняття. Пропонуються теоретичні і практичні рекомендації по 
організації позакласної художньої роботи, використання матеріалів і технологій 
декоративних робіт, виготовлення рельєфно-об'ємних композицій з пластиліну. 

 
46. Чемшит В.Г. „Роль особистісно орієнтованої проектно-технологічної 
підготовки учнів 5-9 класів у формуванні культури підприємливості”. 
Матеріали обласного семінару-практикуму методистів рай (міськ) 
методичних кабінетів та керівників районних (міських) методичних 
об’єднань вчителів трудового навчання та креслення./ 
Упор.В.Г.Чемшит,Полтава: ПОІППО, 2006,– 32.с. (27.04.06 р.на базі 
Новосанжарського району ).(тир. 50 прим.) 

 

У інформаційно-методичному збірнику розкривається особистісно 
та компетентісно орієнтовані підходи до формування культури 

підприємливості учнів основної школи, мета і зміст маркетингового обгрунтованім учнями 
об'єктів проектування на уроках трудового навчання, роль проектно-технологічної підготовки 
учнів 5-9 класів у формуванні культури підприємливості та професійному самовизначенні, 
імідж ділової особистості вчителя та учня в сучасному загальноосвітньому закладі, а також 
даються рекомендації для учасників обласного семінару та завдання IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання. 
 

47.Чемшит В.Г. „Організація проектно-технологічної діяльності учнів 
на уроках трудового навчання”.Частина І. Методично-практичний 
посібник– Полтава:ПОІППО, –2006.– 127с. .(тир. 50 прим.) 

 

В методично-практичний посібник увійшли напрацювання кращих 
учителів області, слухачів курсового підвищення кваліфікації та учасників 
обласної СДГ „Проектування як метод пізнання в освітній галузі 
„Технологія" (обслуговуючі види праці науковий керівник Титаренко В.П., 
к.с/г лі., доцент, декан ф-ту 'Технологій та дизайну" ПДГІУ, керівник - 
Чемшит В.Г., методист ПО1ГІПО ) У процесі виконання проектів 

пропонується застосування різних видів технологій, що створює сприятливі умови для 
здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно до 
їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних 
традицій, народно-художніх промислів та створює умови для реалізації особистісно-
орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості і допоможе учням 
розкрити свої здібності та визначити оптимальну освітнє і життєву траєкторію. Цей 
посібник буде корисним для. практичного використання вчителями трудового навчання в 
процесі переорієнтації на проектно-технологічну систему навчання.  
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48. Чемшит В.Г., Бірук В.П. „Охорона праці в шкільних 
майстернях.”Методично-довідковий матеріал для вчителів технічних 
видів праці.– Полтава: 2006,– 47 с. .(тир. 50 прим.) 

  
 
 
 

49.Чемшит В.Г.„ Формування загальнотрудових умінь у різних 
дидактичних системах трудового навчання за методом проектів”. 
Матеріали обласного семінару-практикуму методистів рай(міськ) 
методичних кабінетів та керівників районних (міських) методичних 
об’єднань вчителів трудового навчання та креслення.// 
Упор.В.Г.Чемшит, Полтава: ПОІППО, 2006,– 45с. (26.10.06 р.на базі 
Великобагачанського району ). .(тир. 50 прим.) 

 
 

50.Чемшит В.Г.Організація профільного трудового навчання в ЗНЗ 
області. Матеріали обласної науково-практичної конференції 
„Проблеми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах області .Шляхи їх вирішення.// Упор. 
Л.Ф.Пашко, Полтава: ПОІППО, 2006.-120 с. .(тир. 50 прим.) 

 
 
 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
51. Організаційно-методичне забезпечення апробації електронних 
засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2005-2006 навчальному році. Матеріали обласного 
інструктивно-методичного семінару вчителів, задіяних у апробації 
електронних засобів навчального призначення/ Упорядник 
М.В.Кирилюк. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 44 с. 
 

Матеріали інструктивно-методичного семінару „Організаційно-
методичне забезпечення апробації електронних засобів навчального 
призначення для загальноосвітніх навчальних закладів у 2005-2006 

навчальному році” призначені для вчителів, які задіяні у апробації, методистам районних 
(міських) методичних кабінетів. 

 
52. Особливості організації і проведення оцінювання навчальних 
досягнень учнів з інформатики. Матеріали обласного семінару 
методистів (керівників методичних об’єднань) районних (міських) 
методичних кабінетів / Упорядник М.В. Кирилюк. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 36 с.  
 

Матеріали інструктивно-методичного семінару „Особливості 
організації і проведення оцінювання навчальних досягнень учнів з 
інформатики” призначені для вчителів інформатики, методистів 

районних (міських) методичних кабінетів. 
 

 
 
 



ВІДДІЛ ДОШКІЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
 

53. 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-практичного 
семінару. – Полтава: ПОІПП.О, 2005р. (Сімон О.П.) 

До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару 
"Розвивальних та пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного 
віку та організаційні педагогічні аспекти навчально-виховної роботи з 
першокласниками шестирічками на базі дошкільних навчальних закладів" 

входять про семінару, методичні рекомендації, практичні наробки кременчуцьких 
дошкільних навчальних закладів, які розкривають теоретичні практичні аспекти 
проблеми розвитку пізнавальних здібностей дошкільного віку, наступність, 
перспективність в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи. Збірка 
містить також розробки наших колег - педагогів Хмельниччини щодо актуальних питань 
до школи дітей-шестирічок.  

 
54. Модернізація просвітницької роботи з батьками в системі 
дошкільної освіти". Матеріали обласного семінару-практикуму 
методистів ММК, РМК з питань дошкільної освіти / Упорядник 
О.ІІ.Сімон. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 68 с. 

 
Матеріали обласного семінару-практикуму "Модернізація 

просвітницької роботи з батьками в системі дошкільної освіти" 
висвітлюють досвід взаємодії дошкільного закладу і сім'ї по 
вдосконаленню виховання дітей, розкриваються форми роботи з бать-

ками на сучасному етапі, шляхи підвищення ефективності і результативності роботи з 
сім'ями. Висвітлюється робота батьківського комітету, здійснення соціальне-
педагогічного патронату, надання послуг батькам з виховання дітей, форми взаємодії 
керівника ДНЗ з громадськістю. 

Зразки сценаріїв свят, розваг, проведення конференцій, поради батькам і 
педагогам, зразки анкет. Розповсюдження досвіду роботи дошкільних навчальних 
закладів м.Комсомольська з даного питання. 

 
55. Сімон О.П., Фесенко О.В., Сморж І.Г. Шляхи індивідуалізації 
навчання та виховання дітей дошкільного віку з вадами розвитку 
через психомоторику. - Полтава: ПОІППО, 2006. -58с. 

 
Посібник „Шляхи індивідуалізації навчання та виховання через 

психомоторику дітей дошкільного віку з вадами розвитку" вміщує 
матеріал з досвіду роботи колективу ДНЗ ясел-садка № 41 „Гніздечко" 
м. Полтави і, зокрема, вихователів спецгруп Фесенко Ольги Вікторівни і 
Сморж Ірини Григорівни. Матеріали яскраво демонструють 
індивідуальну роботу з дітьми з особливими потребами не тільки через 

призму теоретичних наробок, а головне - через практичну діяльність. 
Крім того посібник містить рекомендації логопедам, дефектологам, психологам, 

вихователям спецгруп щодо нових технологій корекційної роботи в усіх типах спеціальних 
дошкільних закладів, а також рекомендації стосовно їх впровадження у педагогічну 
практику. 

 
 



56. Розвиток творчої особистості дитини в системі дошкільної освіти. 
Матеріали науково-практичного семінару для методистів дошкільної 
освіти районних та міських методичних кабінетів/ Упор. О.П.Сімон. 
– Полтава: ПОІППО, 2006. – 56с. 

Матеріали семінару "Розвиток творчої особистості дитини в 
системі дошкільної освіти" призначені методистам районних та 
міських методичних кабінетів, педпрацівникам дошкільних навчальних 
закладів. 

Запропоновані матеріали теоретичного і практичного характеру допоможуть 
удосконалювати роботу по розвитку творчої особистості дитини у системі дошкільної 
освіти. Допоможуть усвідомити, що кожна дитина дошкільного віку неповторна й 
унікальна, головне, треба створювати відповідні умови для її розвитку. У малюка 
неодмінно відкриються здібності, закладені в ньому від природи. У розвитку дитини 
важливі не академічні знання, а пошук можливостей, за яких вона буде успішною. 
Важливо не навчати дитину, а допомагати їй у розкритті і реалізації своїх здібностей, 
достатньо зацікавити її, і вона творитиме сама. 

Призначений для широкого педагогічного загалу дошкільних навчальних закладів 
області. 

 
57. Організація режиму в групах подовженого дня в світлі реалізації 
міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002–2011 
року». Матеріали семінару вихователів групи подовженого дня / 
Упорядник Тимошенко Н.П. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 38 с. 

 
Матеріали семінару «Організація режиму в групах подовженого 

дня в світлі реалізації міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я 
нації на 2002–2011 року». Висвітлюють специфіку занять у групах 
подовженого дня вихователями подовженого дня. 

 
 

58. Актуальні проблеми забезпечення якості знань в учнів 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, які 
потребують корекції розумового розвитку. Матеріали семінару 
заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи 
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Упор. Н.П. 
Тимошенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 27 с.  

 
Матеріали семінару „Актуальні проблеми забезпечення якості 

знань в учнів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, 
які потребують корекції розумового розвитку” призначені для заступників директорів з 
навчально-виховної та виховної роботи, вчителів. Вихователів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей. які потребують корекції фізичного та 
розумового розвитку. Пропоновані матеріали орієнтовані на ефективне використання 
збережених систем та функцій. Здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне 
навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, які обумовлюють рівень 
опанування знань, умінь, навичок та відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в 
суспільство.  

 
 
 
 
 



59. Методологічні основи наступності дошкільної і початкової ланок 
освіти. Матеріали обласного семінару-практикуму методистів 
районних (міських) методичних кабінетів, які ведуть питання 
дошкільної і початкової освіти / Упорядники М.П. Крикливець, О.П. 
Сімон. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 47 с.  

 

Матеріали обласного семінару-практикуму „Методологічні основи 
наступності дошкільної і початкової ланок освіти” призначені для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів, які ведуть питання 

дошкільної і початкової освіти, вихователям ДНЗ, та вчителям початкових класів. 
  

60. Організація роботи початкової школи згідно нових програм і 
навчальних планів. Матеріали обласного семінару-практикуму 
методистів РМК, ММК. Які ведуть питання початкової освіти / 
Упорядник М.П. Крикливець. – Полтава: ПОІППО, 2006 – 36 с. 

 
Матеріали семінару з проблеми „Організація роботи початкової 

школи згідно нових програм і навчальних планів призначені для 
методистів районних, міських методичних кабінетів, які ведуть 
питання початкової освіти, керівників методичних об’єднань, вчителів 
початкових класів.  

 
ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ: 

 
61. Нормативно–методичне забезпечення державної атестації 
позашкільного навчального закладу. (Посібник на допомогу 
спеціалістам відділів освіти, методистам методичних кабінетів, 
керівникам позашкільних навчальних закладів) / Автори-
упорядники: Павлова Н.К., Куляєва О.О. – Полтава: ПОІППО, 
2006.– 48 с. 

 
 
 

62. Методичне забезпечення підготовки матеріалів для 
ліцензування освітніх послуг (у сфері професійної освіти) 
(методичні рекомендації) / Упорядники: Куляєва О.О., Павлова 
Н.К.– Полтава: ПОІППО, 2006. – 35 с.  

  
 
 
 
 

63. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Структурно-узагальнюючі 
таблиці (навчальний посібник) / Автор-укладач: Доценко І.Д. – 
Полтава: ПОІППО, 2006. – 44 с.  

 
Кожна таблиця цього посібника компактно, раціонально 

відтворює певну тему, поєднуючи теоретичний матеріал, ілюстрації, 
схеми та базові задачі. 

Усі разом вони дають можливість сформувати в учнів цілісне 
уявлення про всі елементи математичних знань.  

Система використання таблиць гнучка. Ступінь їх деталізації 
різна. Структурно-узагальнюючі таблиці є: наочним посібником для вивчення конкретних 



математичних тем; засобом систематизації при вивченні, закріпленні і повторенні 
матеріалу; планом підготовки домашнього завдання та відповіді біля дошки; матеріалом 
для самостійної роботи учнів; довідником при підготовці до заліків, контрольних робіт, 
до державної підсумкової атестації; узагальненням навчального матеріалу. 

Використання таблиць робить процес пошуку правильної відповіді спрямованим і 
обґрунтованим.Робота з таблицею дає можливість одержати базові знання, які для 
одних учнів будуть вершиною досягнень, а для інших підґрунтям для творчості. 

Структурно-узагальнюючі таблиці „Алгебра і початки аналізу. 10 клас" можуть 
використовуватися при викладанні алгебри і початків аналізу в класах різного профілю, 
бо складені у відповідності з чинними програмами Міністерства освіти і науки України з 
алгебри і призначені для використання учителями математики загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІП ступенів та учнями 10 класів. 

 
64. Збірник різнорівневих завдань для тематичного оцінювання. 
фізика. 9 клас (навчальний посібник для вчителів та учнів у 
підготовці до тематичних атестацій за підручником «Фізика-9» під 
ред. Коршака Є.В.) 
 

Мета даного посібника - допомогти вчителеві фізики в 
проведенні тематичних атестацій навчальних досягнень учнів. Він 
містить завдання для здійснення тематичного контролю знань учнів з 
усіх розділів курсу фізики 9 класу. До кожного розділу пропонується 

чотири варіанти завдань, диференційованих за рівнем складності. У кожному варіанті 
підібрано завдання, що містять якісні за кількістю запитання та графічні задачі таким 
чином ,що навіть слабо встигаючий учень може відповісти на кілька запитань і 
одержати позитивний бал. В учнів з достатнім та високим рівнем засвоєння знань, 
виконання перших п'яти завдань не забирає багато часу, і вони встигають виконати 
завдання вищого рівня складності. 

Посібник містить додатковий матеріал, необхідний для розв'язування задач. Крім 
того, посібник можна використовувати не лише для тематичного контролю знань, а 
також в процесі вивчення нового матеріалу, для підготовки до тематичного оцінювання, 
самоконтролю тощо. 
  

65. Мистецтво розв′язування задач з фізики, математики, хімії, 
економіки методом середнього. Посібник для підготовки до олімпіад 
і конкурсів МАН / Автори: Михайлик П.Я., Куляєва О.О., Кривобок 
О.А. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 120 с. 
 

У посібнику розглянуто методику розв’язування задач з 
математики, фізики, економіки найбільш загальними і раціональними 
методами та прийомами. В процесі розв’язування задач показані 
переваги даних методів над традиційними способами. Призначений для 
вчителів математики та фізики, керівників гуртків та факультативів, 

студентів та викладачів, фізико-математичних факультетів ВНЗ, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Профільне 

самовизначення 
учнів у 

шкільному 
курсі фізики 

 
Полтава-2006 

ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 
 

66. Хімічна освіта в системі профільного навчання. Матеріали 
обласного інструктивно – методичного семінару методистів хімії 
рай(міськ)методкабінетів, голів методичних об’єднань учителів хімії 
області/ Упорядник О.О.Буйдіна. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 29 с.  
 

 У збірнику акцентується увага на основні нормативні документи 
та навчально – методичне забезпечення профільного вивчення хімії, 
наукове обґрунтування основних положень профільної освіти, 
інформаційний матеріал та рекомендації щодо впровадження вивчення 
профільних хімічних курсів. Матеріали збірника призначені для 

методистів хімії рай(міськ)методкабінетів, голів методичних об’єднань вчителів хімії. 
 

67. Поєднання традиційних й інноваційних методів навчання хімії в 
загальноосвітній школі. Матеріали обласного семінару – 
практикуму методистів хімії рай(міськ)методкабінетів, голів 
методичних об’єднань учителів хімії області/ Упорядник 
О.О.Буйдіна. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 36 с. 
 

 Матеріали семінару призначені для методистів районнх(міських) 
методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань, вчителів хімії з 
метою ознайомлення і поширення досвіду кращих педагогів області, 
визначення науково –методичного рівня електронних засобів 

навчального призначення, засвоєння учнями навчального матеріалу на заняттях з 
використанням комп’ютерної техніки. 
 

68. Особливості використання інтегрованих електронних навчально 
– атестаційних комплексів при викладанні економіки. Інформаційні 
матеріали обласного семінару керівників районних (міських) 
методичних об’єднань вчителів економіки. – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 11 с.   

У збірнику йде мова про умови формування пізнавальної 
самостійності у вивченні економіки учнів 10-11 класів через 
застосування інформаційних та мультимедійних технологій. Дана 
характеристика функціональних можливостей використання 

інтегрованого електронного комплексу «Економіка, 10 клас». Матеріали призначені для 
керівників методичних об’єднань вчителів економіки. 

 
69. Профільне самовизначення учнів у шкільному курсі фізики. 
Матеріали обласного інструктивно – методичного семінару 
методистів фізики районних (міських) методичних кабінетів, 
керівників методичних об’єднань учителів фізики області/ 
Упорядник Л.О.Стрюк. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 29 с.    

У збірнику акцентується увага на шляхи реалізації профільного 
вивчення фізики та на навчально – методичне забезпечення, наукове 
обґрунтування основних положень профільної освіти, інформаційний 

матеріал та рекомендації щодо впровадження вивчення профільних спецкурсів. 
Матеріали збірника призначені для методистів та вчителів фізики.  
 
 
 



70. Електронні посібники як засіб активізації здібностей учнів на 
уроках Профільне самовизначення учнів у шкільному курсі 
фізики. Матеріали обласного інструктивно–методичного семінару 
методистів фізики районних (міських) методичних кабінетів, 
керівників методичних об’єднань учителів фізики області/ 
Упорядник Л.О.Стрюк. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 32 с.    

У збірнику йдеться про стан впровадження педагогічних 
програмних засобів в навчально-виховний процес з фізики, а також про 
апробацію електронних засобів навчання. Акцентується увага на 
шляхи впровадження ППЗ на уроках фізики. Матеріали збірника 

призначені для методистів та вчителів фізики.  
 
71. Традиційні та інноваційні форми проведення уроків основ 
здоров’я у 5-6 класах. Матеріали обласного семінару учителів основ 
здоров’я / Упор. І.О.Козак. Полтава: ПОІППО, 2006. – 34 с.  

 

Матеріали семінару “Традиційні та інноваційні форми 
проведення уроків основ здоров’я у 5-6 класах» призначені методистам 
основ здоров’я районних (міських) відділів освіти, керівникам шкіл, 
педагогічним працівникам. Запропоновані матеріали допоможуть 
учителям визначити мету, завдання, методи викладання та обрати 

оптимальні форми проведення уроків основ здоров’я у загальноосвітній школі.  
 
72. Творчий учитель — творчий учень (з досвіду роботи з 
обдарованими дітьми Кременчуцького ліцею № 4) призначені для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів (керівників 
методичних об’єднань вчителів математики). – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 30 с. 

 

Матеріали обласного семінару “Творчий учитель – творчий учень” 
(з досвіду роботи з обдарованими дітьми Кременчуцького ліцею № 4) 
призначеного для методистів районних (міських) методичних кабінетів 

(керівників методичних об’єднань вчителів математики) та для ознайомлення з методологією 
розкриття творчого потенціалу особистості учня, створення сприятливих умов для його 
самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації та самовиховання.  

У збірнику акцентується увага на учнівські олімпіади та конкурси – як педагогічний 
засіб розвитку творчості учня. Наголошується про співпрацю педагогів загальноосвітніх 
навчальних закладів та вищих навчальних закладів у роботі з обдарованими дітьми. Висвітлено 
про діяльність педагогічного колективу вчителів по забезпеченню необхідних умов щодо 
розвитку творчо обдарованих учнів. 

 
73. Матеріали обласного семінару з проблеми “Інформаційні 
технології та електронні навчальні засоби при викладанні 
математики” призначені для методистів районних (міських) 
методичних кабінетів (керівників методичних об’єднань вчителів 
математики). – Полтава: ПОІППО, 2006. – 30 с. 

Матеріали семінару з проблеми “Інформаційні технології та 
електронні навчальні засоби при викладанні математики” призначені для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів, керівників методичних 
об’єднань, вчителів математики з метою підготовки до визначення науково-
методичного рівня електронних засобів навчального призначення, засвоєння 

учнями навчального матеріалу на заняттях з використанням електронних засобів навчального 
призначення, а також підведення підсумків апробації щодо доцільності упровадження у навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ЕЗНП. У збірнику акцентується увага на 



організаційно-методичне забезпечення апробації та впровадження електронних засобів 
навчального призначення з математики у навчально-виховний процес. Надані матеріали 
педагогічного колективу вчителів Новокочубеївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чутівського району по забезпеченню необхідних умов щодо впровадження у навчально-виховний 
процес електронних засобів навчального призначення. Представлено урок Петренко Юрія 
Васильовича, вчитель математики Новокочубеївської загальноосвітньої школи Чутівського 
району. 

 
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

74. Регіональна модель здійснення психологічного визначення 
готовності дитини до школи (матеріали обласного навчального 
семінару-практикуму) // Автор-укладач Василенко К.М. Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 30 с. 
 

До збірки матеріалів обласного навчально-практичного семінару 
«Регіональна модель здійснення визначення психологічної готовності дитини до 
школи» включено перелік документів, які забезпечують нормативно-правове 
регулювання процесу визначення готовності дітей до навчання у школі, 
методичні рекомендації для практичних психологів дитячих навчальних закладів, 

загальноосвітніх навчальних закладів, комплекс психодіагностичного інструментарію, 
рекомендований обласним центром практичної психології і соціальної роботи, щодо даної проблеми, 
визначено мету, завдання та зміст соціально-психологічного супроводу дітей при переході від 
дошкільної до початкової ланки навчання.  

 

75. “Шляхи удосконалення діяльності психологічної служби системи 
освіти області” (матеріали обласного семінару керівників районних 
(міських) психологічних служб) // Автор-укладач Василенко К.М. 
Полтава: ПОІППО, 2006. – 30 с. 

 

До збірки матеріалів обласного семінару керівників районних (міських) 
психологічних служб «Шляхи вдосконалення діяльності психологічної служби 
системи освіти області» включено аналітичну довідку “Стан та перспективи 
розвитку психологічної служби системи освіти у Полтавського регіону”. 
Узагальнено нормативно - правове поле яке регулює розвиток психологічної 

служби, визначено терміни подачі звітної документації до обласного центру практичної психології 
і соціальної роботи. Окреслено пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у 2006-2007 
навчальному році.  За результатами атестації працівників психологічної служби у 2005-2006 
навчальному році надано методичні рекомендації керівникам психологічних служб районів та міст. 
Особлива увага звертається на перелік нормативно-правових документів, які роз’яснюють Типове 
положення про атестацію педагогічних працівників. Також подані матеріали щодо 
запровадження Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді 
України щодо здорового способу життя” у 2006-2007 навчальному році. 



76. “Реабілітація дітей з обмеженими фізичними та психічними 
можливостями в соціокультурному просторі” (матеріали обласного 
навчально-практичного семінару) // Автор-укладач Василенко К.М., 
Лук’яненко Н.О. Полтава: ПОІППО, 2006. – 20 с. 

 

У збірнику матеріалів обласного навчально-практичного семінару 
“Реабілітація дітей з обмеженими фізичними та психічними 
можливостями в соціокультурному просторі” викладено деякі 
теоретичні та практичні аспекти організації роботи практичного 
психолога у спеціальних закладах освіти та закладах освіти для дітей з 

особливими потребами.  
Матеріали, вміщені у збірнику адресовані практичним психологам, соціальним 

педагогам, вчителям, які вирішують проблеми реабілітації та адаптації дітей з 
особливими потребами. Проаналізована державна нормативно-правова база, яка регулює 
процес реабілітації та адаптації інваліда. 

Особлива увага приділена технології соціальної роботи з людьми, що мають 
функціональні обмеження. Збірник містить напрацьовані матеріали практичних 
психологів прикладного змісту. 

 
77. Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. 
Можливості співпраці. Матеріали науково-практичної конференції з 
міжнародною участю / Полтава, 2006. – 64 с. 
 

Розглянуто сучасні методи психотерапії та психологічного 
консультування сімей, проблеми взаємодії освіти і сім’ї, методологію 
психіатричної допомоги сім’ї, досвід соціальних служб у роботві із 
сім’ями. 

Рекомендується практичним психологам, психотерапевтам, 
фахівцям соціальних служб, працівникам освіти, лікарям, студентам. 

 
 

78. Виявлення та розвиток здібностей і обдарувань дитини. 
Матеріали обласного семінару-практикуму / Автор-упорялник Н.О. 
Лук’яненко. – Полтаа: ПОІППО, 2006. – 18 с.  
 

До збірки матеріалів обласного семінару-практикуму «Виявлення 
та розвиток здібностей і обдарувань дитини входять: програма 
семінару, рекомендації практичним психологам щодо організації робот із 
обдарованими учнями і врахування психологічних аспектів під час її 
проведення, методична розробка для використання практичним 

психологом у роботі з педагогічним колективом. Адресовано практичним психологам 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

 
79. Основи психологічного консультування. Матеріали обласного 
науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 12 с. 
 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару „Основи 
психологічного консультування” входять: програма семінару, матеріали 
щодо специфіки практичної психологічної допомоги; організації та 
технології консультативної взаємодії; засобів впливу на клієнта: 
терапевтичні аспекти консультування; схема консультаційного процесу, 

список тем або стимулів для початку консультативного діалогу. 



80. Соціальний супровід учнів у закладах освіти. Матеріали 
обласного науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 
2006. – 24 с. 
 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару 
„Соціальний супровід учнів у закладах освіти” входять: програма 
семінару. Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо 
технології реалізації соціальним педагогом діагностичного, 
прогностичного. Соціально-профілактичного напрямків роботи, а 
також роботи з сім’єю. Наведено ряд методик для проведення 

соціальної діагностики учня та його оточення. Включено алгоритм вивчення сім’ї, анкету 
для вивчення взаємин в сім’ї, лист обстеження дитини, зразок характеристики важкого 
підлітка. 
 
ЛАБОРАТОРИЯ ЄРОПЕЙСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 
81. Виховна система (типу „школа-родина” як провідний фактор 
формування цілісної особистості європейського зразка (з досвіду 
роботи ПНВК „Паросток”). Матеріали обласного семінару. – 
Полтава: ПОІППО, 2006 – 41 с.  

 
У брошурі представлені матеріали семінару „Виховна система„ 

(типа „школа-родина”) як провідний фактор формування цілісної 
особистості європейського згарка (з досвіду роботи ПНВК 
„Паросток”). 

Матеріали призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів. 
Керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Керівників 
районних методоб’єднань класних керівників. 
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ОБЛАСНА ПРОГРАМА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОІППО ТА КрПУ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТИ 

НА 2005-2009 РОКИ 
 
КАФЕДРА ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ 
 

 
82. Матвієнко П.І., Білик Н.І. Всеполтавський посвіт школи-
родини. 
  

 
 
 
 
 

 
 

83. Матвієнко П.І., Мирошниченко В.І., Білик Н.І. Удосконалення 
педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти 
(2-ге видання).  
 
 
 
 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

 
84. Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. 
Освіта Полтавщини: Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. - Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 100 с. (6,1 д.а.). 
 

Випуск присвячений проблемам дошкільної і початкової освіти, 
зокрема: наступності в роботі ЗНЗ і початкової школи; розкриттю 
критеріїв готовності дитини до навчання в школі; особливостям 
взаємодії початкової та основної школи; ролі батьків і педагогів у 

підготовці дитини раннього віку до вступу УДНЗ; вивченню економіки у початкових 
класах; інтерактивним технологіям навчання; розвитку обдарованих дітей з фізичними 
вадами та труднощами в навчанні; ролі психолога у дошкільному закладі. 

 
85. Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: 
Часопис № 8 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава: 2006. - 64 с. (3,7 д.а.). 
 

Випуск присвячений проблемам сучасної сільської школи, а саме: 
забезпечення посібниками, комп 'ютерними приладами та 
оргтехнікою; створення шкільних округів; створення у школах 
піклувальних рад та благодійних фондів; створення органів учнівського 
самоврядування, роль психологічної служби у формуванні моделі 
родинно-сімейних цінностей; робота з батьками; економічна освіта в 
сільській школі. 
 
86. Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-
громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: 
Часопис № 9 / Ред. І.В. Охріменко. – Полтава, 2006. – 88 с. (5,4 д.а.). 

Матвієнко П.І., 
Мирошниченко В.І., 

Білик Н.І.  
 

Удосконалення 
педагогічної 

майстерності в умовах 
особистісно 

орієнтованої освіти 



 
Розглядаються питання: феномен влади і роль громадської ради освітян і 

науковців України в освітніх процесах; порівняльний аналіз державно-громадського 
управління в Україні і за рубежем, проблеми правового виховання; модель громадянського 
становлення особистості в навчально-виховному процесі; громадянська освіта в школі; 
проведення звітності директорів перед громадою; проблема створення освітніх округів в 
Україні та за рубежем. 

 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 
87. Впровадження сучасних технологій навчання географії у 
шкільній, вищій, післядипломній освіті: Матеріали 
Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: 
ПОІППО, 2006. – 130 с. 
 

Матеріали конференції включають статті, тези, навчальні 
програми, в яких розкриваються різні аспекти теорії й методики 
впровадження сучасних технологій навчання географії у 
загальноосвітній школі, педагогічних вузах, закладах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за зміст і форму 
їх викладення. 

 
88. Гуз К.Ж., Ільченко О.В., Ільченко О.Г., Вдолазська Т.В., Сєдих К.В. 

Щоденник спостережень за довкіллям та собою. 4 клас. – Полтава: Довкілля-К, 2006. 
— 56 с. 

Щоденник допоможе учневі організувати свою роботу під час вивчення курсу 
природознавства, вивчати та пояснювати явища природи, властивості об’єктів 
довкілля, виділяти основні знання, визначати продуктивність навчання..  
 

89. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів 
цілісності знань про природу. – Полтава: Довкілля-К., 2004. – 472 с.  

У монографії вперше обґрунтовані теоретичні засади 
формування змісту цілісної природничо-наукової освіти для 
загальноосвітньої школи, розроблено методичні основи викладання 
освітньої галузі на прикладі галузей «Людина і світ», 
«Природознавство».Вперше подається апробована методична система 
створення і використання навчально-методичних комплектів (програм, 
підручників, посібників для учнів для вчителів), відома в країні як 

система освіти «Довкілля». 
Видання адресоване вченим, аспірантам, учителям та працівникам, студентам 

педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації. 



 
90. Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Природознавство. 
Довкілля. Зошит та щоденник досліджень: Навч. посібн. для 6 кл. 
загальноосвітн. навч. закл./ К.Ж. Гуз, О.М. Мащенко, О.Г. Ільченко. 
— Полтава: Довкілля-К, 2006. — 56 с. 

Зошит та щоденник досліджень допоможуть учневі 
організувати свою роботу під час вивчення курсу природознавства, 
вивчати та пояснювати явища природи, властивості об’єктів довкілля, 
виділяти основні знання, визначати продуктивність навчання..  

 
91. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія: 
Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Булава, О.М. 
Мащенко, В.Р. Ільченко. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 224 с. 
 

У змісті підручника викладені найбільш загальні знання про 
географічну оболонку і її складові, план і карту, населення Землі. Його 
методичний апарат розрахований на впровадження діяльнісної моделі 
навчання. Подається система дидактичних завдань і вправ. 

У підручнику реалізовані міжпредметні зв 'язки географії з 
природознавством та історією. Розрахований на учнів 6-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ 
 

92. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. – 
П.: ПОІППО, 2006. – 300с. 
 

Монографія розкриває основні поняття та конструктивні ідеї 
сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення 
головних проблем сучасної освіти і освітньої політики в 
демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку 
системи освіти України в європейському контексті. Книга буде 
корисною для широкого кола читачів у галузі освіти, викладачам 
педагогічних університетів, учителям.  
 

 


