
Видання ПОІППО за 2007 рік 
 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ: 
 

 

1. «Постметодика», 2007. – №1 (72). – «Економіка освіти». – 64 с. 
 

У номері з’ясовані питання: як зробити інвестиційно привабливою українську 
освіту, який зміст ми маємо вкладати в поняття „економіка освіти”, як зробити 
освіту прогресивнішою та ефективнішою, який економічний вимір освіти в 
суспільстві; розглянуто освітні послуги як товар, освіту як бізнес на ринках 
статусів і капіталів. 

 

 

2. «Постметодика», 2007. – №2 (73). – «Ідеї В.О.Сухомлинського в сучасній 
освіті». – 64 с.] 

 
У даному номері під різними кутами зору розглядаються ідеї 

В.О.Сухомлинського, книга якого „Серце віддаю дітям” вийшла 30-ма мовами 
світу. Проаналізовано досвід зарубіжних освітніх систем. Розглянуто ідею 
оптимальної школи. Висвітлено шляхи вдосконалення процесу виховання засобами 
гончарного мистецтва. 

 

 

3. 1. «Постметодика», 2007. – №3 (74). – «Полтавській області - 70». – 64 с. 
22 вересня 2007 р. виповнюється 70 років з часу заснування Полтавської 

області.  У номері журналу, що присвячений цьому ювілею, розглянуто: історію 
адміністративно-територіального поділу та демографічна ситуація Полтавської 
області; методологію, теорію і практику виховання як єдиної системи; 
діагностико-коригуючу функцію оцінювання учбових досягнень; інтерпретацію 
діалогу в психолого-педагогічних дослідженнях загальноосвітніх навчальних 
закладах Великої Британії; розвиток інформаційної компетентності директора 
загальноосвітнього навчального закладу. 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 
 4. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За 

ред. П.І. Матвієнка. - 4-е вид., допов. - Полтава: ПОІППО, 2007. - 322 с: іл. 
У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми 

краєзнавчої роботи у сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах. 
"Антологія краєзнавства Полтавщини" складається І двох основних розділів, у яких 
розглядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості 
використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших 
шкільних предметів, а також у системі виховної роботи. 

У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи, 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 
полу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить 
проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи. 
 Наклад  видання – 500 прим. 



 

5. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №№ 1-2 (70-71) -  
«Компетентність, креативність, імідж»– 118 с. + іл.4 с. – 14, 03 ум.-др. арк., 13, 
09 обл.-вид. арк.  

У номері розглядаються питання необхідності узгодження засобів освіти з її 
цілями; про диференціацію термінів “компетенція” та “компетентність;  
інформатизаційну інтеграцію як основу формування екологічної компетентності 
студентів; інноваційні підходи до розвитку управлінської компетентності керівника 
в сучасних умовах модернізації освіти; про інтерактивний міні-підручник із 
літератури як засіб формування самоосвітньої компетентності; умови формування 
креативності студентів педагогічного ВНЗ; методичні засади розробки власного 
іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя музики. 

У рубриці «Рідні джерела» представлені такі матеріали розвитку освіти 
Полтавщини: проблемні аспекти загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини у 
1917-1920 роках; стан розвитку та функціонування народної освіти міста 
Кременчука в післявоєнні роки; педагогічний потенціал сакралізованих жіночих 
образів у полтавських розписах на дереві. Особлива увага приділяється 
громадянському вихованню, життєдіяльності дитини, берегині української пісні 
Раїсі Кириченко). 

Подані сценарії свята вшанування обдарованих дітей на Решетилівщині та 
випускного вечора. Поповнилися методичні скриньки вчителів української мови та 
літератури, фізичної культури. 

 

6. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №3 (72)  - «Галузевий підхід до змісту 
освіти».– 84 с. – 9, 76 ум.-др. арк., 10, 9 обл.-вид. арк.  

Особлива увага приділяється галузевому підходу до вивчення природничих 
наук: природознавства, освітньої галузі «Людина і світ», основ здоров’я. Це статті 
В.Ільченко «Галузевий підхід у навчальному процесі розпочався»; Реалізація галузевого 
підходу: зміст, структура підручника «Природознавство» т. ін. Приділяється увага 
проблемам створення та модернізації регіонального підручника (М.Романенко, 
Л.Зламанюк, Л.Ткачук). 

Акцентується увага на проблемах здоров’я дитини, а також удосконаленню 
традиційних та інноваційних форм проведення уроків основ здоров’я в 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
Пропонується програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю на рівні району. 

 

7.«Імідж сучасного педагога», 2007 -  №4 (73)  - : «Логопедичні знання – 
вчителю» – 68 с.  + іл. 4 с. – 14, 03 ум.-др. арк., 13, 9 обл.-вид. арк.  

У міжнародному номері (Україна, Росія, Республіка Бєларусь) представлені 
матеріали щодо модернізації спеціальної освіти (М.Шеремет), вдосконалення 
професійної підготовки вчителів-логопедів (Н. Баль), організації самостійної роботи 
у процесі професійної підготовки студентів-логопедів у вищих навчальних закладах 
(Л. Федорович). 

Також приділяється особлива увага змісту корекційної роботи з 
дошкільниками та молодшими школярами (Б.Пузанов, О.Тушева), організації 
навчально-виховного процесу в інклюзивних і реабілітаційних групах (і класах) 
навчальних закладів (Н. Тимошенко). 

Представлена авторська Комплексна програма соціально-педагогічної 
підтримки батьків і дітей «Щаслива родина» (І.Макаренко). 

Розкриваються питання індивідуального підходу до формування ігрової 
діяльності дітей та музичного корекційно-розвивального середовища в умовах ДНЗ т. 
ін.  

Подана інформація про Українську асоціацію корекційних педагогів та  
Полтавський обласний осередок УАКП, про Міжнародний проект «Розбудова 
потенціалу корекційних педагогів України». 
 



 

8. «Імідж сучасного педагога», 2007 -  №5-6 (74-75) - «Педагогічне музейництво 
Полтавщини» – 80 с. + іл. 16 с. – 14, 06 ум.-др. арк., 10, 7 обл.-вид. арк.  

У номері піднімається питання розвитку музейної педагогіки регіону. Представлені 
такі матеріали: «Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки 
майбутнього вчителя»; «Зміст і форми діяльності музейного комплексу вищого 
педагогічного закладу освіти»; «Загальні засади організації роботи музеїв при 
навчальних закладах області»; «Роль обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді в організації роботи музеїв при навчальних закладах Полтавщини»; 
«Музеї етнографічного профілю Полтавської області» т.ін. Зроблена презентація 
зразкових музеїв  при загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини: історико-
краєзнавчий музей «Стара Полтава» Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27»; 
краєзнавчий музей Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 
М.Л.Величая Гадяцького району Полтавської області; історичний музей «Подвиг і 
Пам’ять» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2; музей Володимира 
Івановича Вернадського Шишацької спеціалізованої школи еколого-українознавчого 
профілю ім. В.І.Вернадського. Висвітлено результати ІІІ обласного конкурсу 
«Авторська збірка поезій школяра», який проводить редакційна рада журналу «Імідж 
сучасного педагога». У книжковому хіт-параді – «Літературні музеї Полтавщини»; 
«Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи 
збереження і розвитку»; «Серед квітів і трав: штрихи до портрета ботаніка та 
природоохоронця Олени Байрак». Подано інформацію про зареєстровані музеї при 
навчальних закладах Полтавської області.  

 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ: 
 

9. Орієнтири молодого вчителя / Укл. І.В. Охріменко. – Полтава: 
АСМІ, 2007. – 36 с. 

У брошурі подано методичні рекомендації щодо організаційно-методичної 
роботи з питань професійної адаптації молодих учителів. Пропоноване видання 
орієнтує молодих учителів на здійснення перших кроків у освітньому просторі, 
зосереджують увагу на вироблення професійної дисципліни, вивчення передових 
методик і технологій як власної школи, так і області, України та Європи. 
Науково-методичні надбання ліцею № 4 м. Кременчука можуть бути 
рекомендовані для використання керівниками шкіл у практичній діяльності з 
питань професійної адаптації молодих учителів. Наклад 50 примірників 

10. Охріменко І.В. Нема в житті на півціни… Замальовки про життєвий 
шлях ювіляра Гальченка Івана Васильовича: нарис. – Полтава: «АСМІ», 
2007 – 72 с. 
Хроніко-біографічна замальовка про життєвий шлях і професійне 

становлення Заслуженого працівника освіти України, депутата обласної Ради 
Гальченка Івана Васильовича, який пройшов шлях від учителя середньої школи до 
директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. Мені 
студенту Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка по 
закінченні служби в лавах Радянської  армії, довелося навчатися разом з Іваном 
Васильовичем Гальченком на ріднім факультеті. Там і звела мене доля з 
ювіляром, і пізніше де б ми не працювали наші шляхи завжди переплітались. З 
ким би не доводилось говорити про Івана Васильовича всі відгукуються 
позитивно, а я хочу сказати, це сліпий виконавець доручень, а завжди відшукує 
раціональне, і стає ініціатором добрих і корисних справ. Далі піде щира 
розповідь про нелегке сільське дитинство повоєнних років становлення його як 
особистості, початок педагогічної діяльності, формування організаторських 
здібностей, про теплі стосунки з колишніми учнями, колегами, друзями та 
земляками. У виданні наводяться цікаві факти про організацію і роботу в 
обласній Раді, відкриття навчальних закладів нового типу, про принципи 
формування управлінського апарату в галузі освіти. Автор  сподівається, що 
замальовка  про життя та долю нашого земляка, людину, яку я називаю 
братом, зацікавить широке коло читачів.   Наклад 200 примірників 



11. Королюк С.В. Освітній менеджмент. Навчально-методичний 
посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / 
Упор. С.В.Королюк. – Полтава: АСМІ, 2007. – 186 с. 
У науково-методичному посібнику запропоновано матеріали та методичні 

рекомендації щодо вивчення курсу „Освітній менеджмент” слухачами курсів 
підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. 
Буде в нагоді викладачам і методистам інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, методичним працівникам районних (міських) методичних 
кабінетів, керівникам шкіл та вчителям–слухачам курсів підвищення 
кваліфікації. 
Наклад 200 примірників  

 
 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ: 

 
12. Літературні музеї Полтавщини. Степаненко М.І - Полтава: АСМІІ, 

2006. - 404 с.  
У книзі вміщено розповіді про музеї письменників, які  народилися на 

Полтавщині або які пов’язали свою життєву і творчу долю з цим багатим на 
літературні таланти краєм. ЇЇ адресовано вчителям української мови і 
літератури, зарубіжної літератури, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, 
працівникам культури, усім, т цікавиться літературним життям 
Полтавщини. 
 Полтавський край вельми щедрий на літературні таланти. Саме з ним 
пов’язується нова епоха в історії українського красного письменства, наречена 
Панасом Митним „добою Котляревського”, який „перший по талану…замів у 
літературну мову наше просте слово”. Це слово до Івана Котляревського 
плекала реальна чи легендарна полтавка Маруся Чурай, котра „піснями 
виспівала душу”. Його виводила на широку літературну дорогу полтавські 
літописці Григорія Грабянка та Самійло Величко, філософ і письменник із 
Чорнух Григорій Сковорода. Народне слово, яке було кинуте напризволяще, у 
добу після зачинателя нової літератури й літературної мови  рознесли над 
українським простором полтавські письменники Євген Гребінка, Левко 
Боровиковський, Амвросій Метлинський, Леонід Глібов, Олекса Стороженко, 
Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Панас Мирний, Володимир Cамійленко, 
Архип Тесленко, Микола Філянський. Їхню справу достойно продовжили Андрій 
Головко, Юрій Дольд-Михайлик, Микола Зеров, Григорій Тютюнник, Олександр 
Ковінька, Олесь Гончар, Павло Загребельний, Василь Симоненко, Олексій 
Коломієць, Борис Олійник, Володимир Мирний, Микола Костенко, Анатолій 
Дімаров. Правдою й врою служили і служать рідному слову вихідці із 
Полтавщини, які опинилися за межами рідної землі, – Василь Барка і Петро 
Одарченко, Дмитро Нитченко і Микола Степаненко, Михайло Орест і Павло 
Маляр, Микола Ковшун і Леонід Лиман, Олег Зуєвський і Олекса Ізарський, Іван 
Майстренко і Василь Онуфрієнко, Володимир Старицький і Микола Лаз 
орський. Полтавщину на весь світ прославив Микола Гоголь. Миргородська 
земля стала другою батьківщиною для видатного класика грузинської 
літератури ХVІІІ століття Давида Гурамішвілі. Довгий час у Полтаві жив 
видатний письменник, правозахисник Володимир Короленко. 
 Пам’ять про цих славетних краян зберігають хранителі муз – 
літературно-меморіальні музеї – Івана Котляревського, Панаса Мирного, 
Миколи Гоголя, Володимира Короленка, Давида Гурамішівілі, Григорія 
Сковороди, Архипа Тесленка, Василя Симоненка, Олеся Гончара. Двері цих 
закладів культури завжди відчинені для всіх, хто шанує минувшину, хто 
закоханий у рідне слово, хто вболіває за нашу культуру, кому не байдужа доля 
України. Прислухаймося до голосів тих велетів Духа, які зайняли гідне місце в 
українській історії, прочитавши книгу доктора філологічних наук, професора 
Миколи Івановича Степаненка. 



13. Впровадження нових педагогічних технологій на уроках української 
мови та літератури. За матеріалами роботи Міжрегіональної 
експериментально творчої групи вчителів української мови і літератури 
Полтавської, Сумської та Харківської областей. – Харків: ХОНМІБО, 
2006. – 264 с. 

У сучасних умовах суспільного розвитку, національного відродження України 
все більше зростає роль школи у формуванні особистості, здатної забезпечити 
прогрес нації. У „Державному стандарті…” змістом базової та повної середньої 
освіти передбачається створення оптимальних передумов „для всебічного розвитку 
особистості”, а сам зміст „визначається на засадах загальнолюдських і 
національних цінностей, науковості, систематичності знань, їх цінності для 
соціального становлення людини, гуманізації й демократизації освіти”. Важливою 
складовою змісту освіти є шкільний курс української мови та літератури. 
 Сучасні тенденції якісного розвитку оновлення нашого суспільства, яке 
проголосило особистість соціальною цінністю, висунули перед освітою низку нових 
завдань, котрі передбачають впровадження в практику навчання технологічного 
підходи. 
 Необхідність досягнення освітньої мети спонукає вчителів, науковців до 
пошуку ефективних педагогічних технологій, котрі б дозволили створити нову 
школу, яка б сприяла творчому, інтелектуальному, духовному розвитку 
конкурентноздатної особистості. 
 Саме ці проблеми спонукали нас до створення на базі трьох інститутів: 
Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і 
впровадження в практику роботи педагогів України такої нової форми, як 
Міжрегіональна творча група вчителів української мови та літератури, що 
протягом 2005-2006 років працювала над темою „Шляхи впровадження нових 
педагогічних технологій на уроках української мови і літератури”. До складу цієї 
групи ввійшло по п’ять учителям української мови та літератури загальноосвітніх 
навчальних закладів Полтавської, Сумської та Харківської областей. Групи очолили 
методисти з української мови та літератури або викладачі ПОІППО, СОІППО, 
ХОНМІБО.  Двічі на рік на базі однієї з областей проводилися виїзні дводенні 
науково-практичні семінари. Вони дозволили ознайомитися з досвідом роботи 
вчителів кожної області, з’ясувати наскільки продуктивними є презентовані ними 
педагогічні технології і доцільність ознайомлення з ними вчительського загалу. 
 Посібник є результатом роботи членів Міжрегіональної експериментальної 
творчої групи вчителів української мови та літератури, що містить узагальнені 
матеріали і дає можливість ознайомитися з сучасними підходами в організації 
навчально-виховного процесу. Автори: дають стислу характеристику педагогічних 
технологій, розкривають дидактичні можливості та особливості використання на 
уроках української мови та літератури і в позаурочний час, подають власні 
оригінальні наробки. 
 Запропонований посібник допоможе не тільки поглибити підготовку 
вчителів-філологів, а й сприятиме їх творчим пошукам у визначенні нових 
ефективних шляхів модернізації мовно-літературної освіти.  

 
 

14. Науково-методичні основи змісту сучасної освіти. Науково-
методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, М.І.Степаненко, 
О.П.Коваленко, В.В.Чирка. –Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с. 

Науково-методичний посібник висвітлює актуальні проблеми методики 
та змісту сучасної освіти: інтегровані підходи, вивчення української мови  з 
погляду правового поля освіти в Україні, вивчення зарубіжної літератури на 
основі компаративного навчання при вивченні природничих дисциплін, 
застосування інноваційних педагогічних технологій, використання творів 
мистецтва як засобу гармонізації і психологічного захисту людини, методичні 
аспекти зовнішнього оцінювання як фактору підвищення якості освіти, 
комплексна оцінка дидактичного процесу. 



 
 

15. Методичні проблеми впровадження профільного навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах області: шляхи їх вирішення: 
Матеріали обласної науково-практичної конференції: 28 листопада 2006 р. 
– Полтава. – 2006. – 77 с. 

Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні 
засади профільної освіти, якими є: принципи особистісно та компетентнісно 
орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього 
процесу. Висвітлюються стан і перспективи профільного навчання в області 
по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-
математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному. 

Матеріали посібника адресовано слухачам курсів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, студентам вищих педагогічних навчальних 
закладів, учителям та методичним працівникам. 

 
 
ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ І ІНФОРМАЦІЇ: 
 

16. Навчання: Нові стратегії розвитку / Упоряд. Г. Сиротенко Г.О. – К.: 
Шк. світ, 2007.-128 с.– (Б-ка "Шк. світу").   

В книзі обґрунтовано необхідність формування педагога до здійснення 
інноваційної діяльності, управління нововведеннями в школі як самостійним видом 
діяльності керівника навчального закладу. 

Автор  пропонує конкретні методики та матеріали, що допоможуть 
навчити кожного учня керувати знаннями, розвивати творче мислення, подавати, 
пояснювати і відстоювати ідею проекту, оцінювати себе та інших. 

Матеріали призначені для керівників шкіл, педагогів.    

17. Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення "Школи 
майбутнього". Збірник статей / Полтава: ПОІППО, 2007.– 64 с. 
       У збірнику статей висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів 
Полтавщини. Автори, директори інноваційних навчальних закладів області 
діляться досвідом втілення у практику роботи своїх закладів  інноваційних ідей 
з управління, розглядаючи їх як основу для створення "Школи майбутнього".   

 
ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ: 
  

18. Павлова Н., Куляєва О. Методичне забезпечення державної атестації 
ЗНЗ. – К.: Шк.. світ, 2007, - 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»). 
 
Посібник складається з нормативних документів про державну атестацію 
навчальних закладів, методичних матеріалів, які розкривають технологію 
проведення атестаційної експертизи та визначення рівня атестації 
навчального закладу, орієнтовних макетів підсумкових документів та 
матеріалів за наслідками атестаційної експертизи, самоатестації 
освітньої діяльності навчального закладу, додатків, які використовуються 
за вибором  голови експертної комісії.  
Розрахована на спеціалістів управлінь (відділів) освіти та керівників 
навчальних закладів. 
Обсяг в ум. друк. арк. -   8,7  

 
 



ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

19. Соціально-психологічні технології роботи з дітьми, що потребують 
особливої уваги. Матеріали обласного науково-практичного семінару. / 
Автор-укладач Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. - Полтава: ПОІППО, 2007. - 
36с. 

 
До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару “Соціально-

психологічні технології роботи з дітьми, що потребують особливої уваги” 
входять: програма семінару, технологія ОЦППСР щодо впровадження 
проектного підходу в діяльність психологічної служби області, проекти-
переможці обласного конкурсу по роботі з дітьми, що потребують особливої 
уваги; психолого-педагогічна система профілактики та корекції суїцидальної 
поведінки учнівської молоді, методичні рекомендації за наслідками семінару та 
інформаційні ресурси. 

Тираж 80 примірників 

 

20. Науково-теоретичні засади у роботі співробітників психологічної 
служби з дітьми, що потребують особливої уваги. Матеріали обласного 
науково-практичного семінару. Автор-укладач Н.О.Лук’яненко, 
Я.В.Сухенко. - Полтава: ПОІППО, 2007. – 40 с. 

До збірки матеріалів обласного науково-практичного семінару “Науково-
теоретичні засади у роботі співробітників психологічної служби з дітьми, що 
потребують особливої уваги” входять: програма семінару, методичні 
рекомендації керівникам районних (міських) центрів практичної психології і 
соціальної роботи, практичним психологам та соціальним педагогам ПТНЗ, 
ВНЗ І-ІІ р.а., шкіл-інтернатів щодо створення технології супроводу дітей, що 
потребують особливої уваги. Розглянуто основні поняття відповідно до 
тематики науково-практичного семінару. Наведено вимоги щодо розробки та 
якісного оцінювання технології психолого-педагогічного супроводу. Включено 
довідник робочих адрес працівників психологічної служби з метою 
налагодження процесу співпраці. 

Тираж 80 примірників 

 

21. Про виконання Програми розвитку психологічної служби системи 
освіти Полтавської області до 2008 року. Діяльність психологічної служби 
з питань до профільної підготовки в основній школі. Автор-упорядник 
К.М.Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 92с. 

 
Збірка містить аналіз розвитку психологічної служби системи освіти 

Полтавської області з часу заснування та до сьогодення. Також до збірки 
увійшли методичні матеріали щодо актуальних напрямків роботи служби 
протягом 2007-2008 навчального року. У додатках подано нормативно-правові 
документи, які регулюють діяльність психологічної служби та деякі з них, які 
знаходяться на контролі. Цікавим буде каталог наукових розробок Академії 
педагогічних наук України та психологічної служби Полтавщини.  Для 
методистів РМК(ММК), завідувачів, директорів центрів практичної 
психології, практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів.  

Тираж 80 примірників 



 

22. Визначення готовності учнів четвертих класів до переходу в школу 
ІІ ступеня. Проведення підготовчої роботи з педагогічним колективом та 
батьками з метою запобігання посилення стресових ситуацій та подолання 
негативного ставлення до моніторингового дослідження. Методичні 
рекомендації. Укладачи Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 24с. 
 

В методичних рекомендаціях подано матеріали щодо психологічних 
аспектів готовності школярів до переходу у середню ланку школи; програму 
діагностичного мінімуму; вимоги до оформлення висновків та рекомендацій 
зацікавленим особам за результатами діагностики; матеріали на допомогу 
практичному психологу щодо проведення підготовчої роботи з педагогічним 
колективом та батьками з приводу підготовки та організації моніторингового 
дослідження. Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам, 
педагогам 

Тираж 80 примірників 

 

23. Психологія як шкільний предмет. Матеріали обласної інструктивно-
методичної наради. Укладач Н.О.Лук’яненко. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 
24с. 
 

До збірки матеріалів обласної інструктивно-методичної наради входять 
статті за темою «Психологія як шкільний предмет», методичні рекомендації 
обласного центру практичної психології і соціальної роботи працівникам 
психологічних служб щодо викладання психології в навчальних закладах. У 
представлених публікаціях розглянуто основні проблеми щодо викладання 
психології у навчальних закладах та шляхи їх вирішення. Також представлена 
авторська програма курсу «Основи професійного самовизначення». 

Тираж 80 примірників 

 

24. Подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі. Методичні 
рекомендації. Укдадачи Я.В.Сухенко, Н.О.Лук’яненко. – Полтава: 
ПОІППО, 2007. – 16 с. 

 
В методичних рекомендаціях подано ключові поняття, які описують 

кризові ситуації, план дій, шляхи допомоги, методи профілактики пост 
стресових розладів, рекомендації щодо взаємодії із ЗМІ та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. Адресовано практичним психологам, соціальним 
педагогам, класним керівникам, педагогам, керівникам навчальних закладів. 

Тираж 80 примірників 

 

25. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в 
системі освіти Полтавської області. Методичний посібник. / Автор-укладач 
Я.В.Сухенко. За ред. В.Ф.Моргуна. - Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с. 
 

До методичного посібника включені питання нормативно-правового 
забезпечення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію в 
системі освіти Полтавської області; науково-теоретичні засади проведення 
експертизи; матеріали щодо організаційно-методичного забезпечення 
експертизи; перелік психодіагностичного інструментарію, рекомендованого 
Полтавським обласним центром практичної психології і соціальної роботи до 
використання фахівцями психологічної служби у закладах освіти Полтавської 
області; форми для подання матеріалів на експертизу; довідник адрес та 
телефонів співробітників психологічної служби Полтавської області. 

Адресовано керівникам районних (міських) центрів практичної психології і 
соціальної роботи, методистам. які відповідають за психологічну службу в 
РМК, практичним психологам, соціальним педагогам. 



 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 
 26. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія:  Підруч. 

для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 
240 с. 
 
Підручник для учнів 7 класу 12-річної школи. У змісті викладені найбільш 
загальні біологічні знання про  живу природу і її представників. Методи і 
форми роботи, що подаються у підручнику, зберігає наступність з 
підручниками “Природознавство. Довкілля” 5 класу та 
“Природознавство”  6 кл. Його методичний апарат розрахований на 
впровадження діяльнісної моделі навчання. 
 

 

27.  Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г. Фізика:  
Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 
2007. — 160 с. 
 
Підручник для учнів 7 класу 12-річної школи. Зміст і структура 
підручника містить загальні знання про природу, і зберігає наступність 
з підручниками “Природознавства” 5-6 класів. 
 

28. Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія. Робочий зошит: Навч. 
посібн. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 
2007. — 68 с. 
 
Робочий зошит допоможе учневі організувати свою роботу під час 
вивчення курсу “Біологія” 7 класу. Він містить лабораторні та 
практичні роботи з біології, запитання до тематичного  оцінювання, 
структурно-логічні схеми та схему “Образ природи”. 
 

 

29.  Ільченко О.Г., Стрюк Л.О. Фізика. Робочий зошит: Навч. посібн. 
для 7 кл. загальноосвітн. навч. зал. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 
64 с. 
 
Робочий зошит для учнів 7 класу. Містить лабораторні роботи, 
структурно-логічні схеми, завдання, які допомагають виділити основні 
знання. 
 
 

 


