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Стратегія розвитку Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.. М.В.Остроградського на 2008 
– 2012 роки. – Полтава : ПОІППО, – 2008. – 22 с. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 1 (78). – 64 с. 
 «Макаренко і сучасність» –  відповідно до особливостей сучасної школи  
з‘ясовує найважливіші аспекти  методики виховання Макаренка, 
закликаючи  педагог ів  опанувати її. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 2 (79). – 64 с. 
 «Нові горизонти української освіти» – досліджує, як створюються  
нові горизонти освіти, яких змін вони вимагають у змісті освіти, як  
допомагає наблизитися до нових горизонтів освіти інноваційна модель 
«Школа майбутнього», пошук якої започатковано на  Полтавщині в 
рамках українсько-нідерландського проекту. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 3 (80). – 64 с. 

 «Уроки зарубіжної літератури і духовний розвиток учнів» – надихає 
вчителя зарубіжної літератури на відкриття нових горизонтів у його 
діяльності, пропонуючи  шляхи вивчення зразків світової літератури  з 
використанням сучасних технолог ій.  Сценарії уроків  ілюструють, як  
для духовного розвитку особистості  скористатися арсеналом світової 
літератури. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 4 (81). – 64 с. 

 «Освітня мозаїка» інтегрує публікації про сучасні аспекти 
математичної, історичної, мовної освіти.  



 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 5 (82). – 64 с. 
«До 350-річчя Гадяцького трактату» - вміщує матеріали обласної 
конференції педагог ічних працівників області. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. –- № 6 (83). – 64 с. 

 «Довідник для батьків» інформує педагог ів Полтавщини  про буклет 
«Довідник для батьків», виданий в Об‘єднаному шкільному окрузі Сан 
Жуан (Каліфорнія, США)  з метою  ініціювати створення подібних 
довідників у районах області. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2008. – № 7 (84). – 392 с. 

«Антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук 
пріоритетів» 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. –  №1-2 (80-81). – 
96 с. 
Тема: «Антон Макаренко – педагог сучасності», присвячений 120-
річчю з дня народження А.С.Макаренка. 
Висвітлені матеріали  про соціальну сутність виховання у педагог ічній 
спадщині А.С. Макаренка, актуальність його ідеї «праці-турботи» для 
вирішення проблем  соціалізації вихованців системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про 
самоврядування як спосіб організації життєдіяльності учнів, їх 
економічного та соціостатевого виховання у педагог ічній спадщині 
А.С.Макаренка. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№3-4 (82-83). – 
148 с. 
Тема: «Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ» 
У журналі розглядаються важливі питання: моделювання управлінської 
компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу; 
економічні знання керівника; інноваційні структури в системі загальної 
середньої освіти; стилі і типи управління сучасними освітніми 
закладами; застосування результатів маркетингових досліджень в 
управлінській діяльності керівника навчального закладу; експертиза як 
основи управлінської діяльності керівника закладу освіти; адаптація 
сучасних методів бізнес-менеджменту для управління закладами освіти 



(на прикладі методу стратегічних карт); формування готовності 
керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності у школі; удосконалення 
структури аналізу та оцінки рівня професійного розвитку менеджерів 
загальноосвітніх навчальних закладів та.ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. –  №№5-6 (84-85). 
– 124 с. 
Тема: «Навчально-методичне забезпечення освітньої галузі» 
Зміст журналу складають матеріали, які стосуються проблем 
природничих дисциплін: навчально-методичного забезпечення біолог ічної 
компоненти освітньої галузі “Природознавство”; систеиі контролю 
навчальних досягнень учнів; формування образного мислення засобами 
художньої літератури та мистецтва на уроках природознавства в 
профільній школі; вивчення унікальних форм рельєфу та використанню 
інформаційно-комунікаційних технолог ій на уроках географії та. ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№7-8 (86-87). – 
152 с. 
Тема: “Проектування освітніх систем” 
У номері висвітлені питання ментальних проектів, рег іонолог ії,  
моніторингу як інформаційно-регулятивного супроводу розвитку 
освітньої системи, проектування управлінської діяльності в сучасній  
школі, інноваційних підходів у підвищенні професійної компетентності 
сучасного вчителя, проектного бачення процесу формування 
конкурентоспроможної особистості: проектування особистісно  
зорієнтованої моделі валеолог ічної освіти в дошкільних навчальних 
закладах, наукової школи як педагог ічної системи. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2008. – №№9-10 (88-89). 
– 110 с. 
Тема: «Реабілітаційна педагогіка»  
У номері представлений новий напрям у педагог іці – реабілітаційна  
педагог іка. Акцентовано увагу на актуалізації ідей реабілітаційної 
педагог іки в загальноосвітніх навчальних закладах; науково-теоретичних 
підходах до системи надання допомоги дітям із порушеннями 
психофізичного розвиткув шкільній освіті; формуванні здорового способу 
життя в системі соціально-педагог ічної реабілітації дітей з особливими 
потребами; корекційно-реабілітаційній допомозі в соціально-
реабілітаційному центрі.  
Розглядаються проблеми опікування сирітами, безпритульними та 
бездоглядними дітьми; психолог ічних особливостей агресивної поведінки 
підлітків з різним типом сімейного виховання; психолого-педагог ічні 
чинники підліткової агресивності.  

 

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменка] – Полтава :  
ПОІППО. – 2008. - № 14-15. – 156 с. (10 у.д.а.) 
Часопис «Освіта Полтавщини» № 14-15 (за редакцією Охріменка І.В.)  
присвячений ролі друкованої педагог ічної продукції у розвитку освіти. 
Основна увага в часописі приділяється висвітленню інноваційних процесів 
у засобах масової інформації, їх ролі в удосконаленні професіоналізму 
педагога,  його компетентності.  
У матеріалах номеру розкривається роль журналу «Постметодика» в 
освітянському просторі Полтавщини, дається оцінка окремим 
публікаціям, рубрикам, їх значенню в професійній діяльності педагог ів 
області.   



 

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк ] – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – № 16. – 116 с. (у друці). (5,99 у.д.а.) 
У номері часопису «Інновації в управлінні ЗНЗ» (за редакцією Королюк С.В.) 
зібрано та систематизовано матеріали, які апробуються, адаптуються, 
впроваджуються в систему управління загальноосвітніми навчальними 
закладами Полтавщини. Добірка матеріалів спрямована на формування 
нового світогляду педагог ів, створення нових управлінських структур.  
Значна увага у часописі приділена питанням інноваційного управління 
навчальним закладом, готовності педагог ічних колективів до 
упровадження інновацій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. 
Зміст номеру «Інновації в управлінні ЗНЗ» складається з розділів, які  
розкривають  шляхи  реалізації інноваційної діяльності через участь 
загальноосвітніх навчальних закладів в експериментально-дослідній  
роботі, через створення експериментальних шкіл та шкіл-лабораторій. 

 

Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : 
[Модульний посібник для керівників ЗНЗ] / [Автори-укладачі: 
С.В.Королюк, Т.В. Водолазська]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с. 
(3,2 у.д.а.) 
У модульному посібнику зібрані та систематизовані матеріали курсової 
підготовки керівних кадрів рег іону: структура навчальної програми, 
навчально-тематичний план, зміст навчальних модулів, короткий зміст 
тем курсів підвищення кваліфікації, питання до семінару та заліку,  
перелік випускних творчих робіт слухачів курсів. 
Авторами посібника обґрунтовано мету та завдання програми, 
розроблено та апробовано навчальні модулі з підвищення кваліфікації 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів. На допомогу слухачам 
розроблено вимоги до написання та оформлення випускних творчих 
робіт. 

 

Освітній менеджмент : [Модульний посібник для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації всіх категорій] /Автори-укладачі: 
С.В.Королюк, Т.В.Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 28 с.   
Модульний посібник містить програму курсової підготовки учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів, у якій окреслені напрямки 
менеджменту в діяльності вчителя, основні завдання програми. 
Орієнтовний план-модуль містить тематику лекцій та практичних 
занять для вчителів. 
У посібнику також подаються розроблені питання до семінару та 
заліку, перелік тем випускних творчих робіт слухачів, вимоги до їх 
написання. Список рекомендованої літератури має на меті допомогти 
слухачам зорієнтуватися в інформаційному просторі.  

 

Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля : [підручник для 2 
класу загальноосвіт. навч. закл.]. — Полтава : Довкілля-К, 2008. — 
96 с.: іл. 
Підручник написаний відповідно до змісту програми курсу «Я і Україна.  
Довкілля» 2 кл. Він допомагає дитині навчитися ставити запитання, 
аналізувати цілісне довкілля, щоб виділити те, що дитину найбільш  
цікавить. Підручник представляє собою перший крок в науку. Підназва 
підручника — «Запитую довкілля».  
Підручник формує життєствердний образ світу в учнів, який включає 
національні традиції, реалізує природовідповідні методи навчання, 
діалоговий підхід у викладанні навчального матеріалу. 
Зміст підручника включає традиційні та особливі для системи освіти 



«Довкілля» методи та форми навчання. Зокрема, робота в групах, уроки 
серед природи.    

 

Ільченко О.Г. Експериментальні завдання для учнів 1-6 класів. 
[посібник для вчителів і учнів]. — Полтава, 2008. — 124 с. 
Посібник «Експериментальні завдання для учнів 1-6 класів» є 
завершальним із серії методичних посібників для вчителів, що  
викладають курс довкілля у початковій та основній школах.  
Зміст посібника містить експериментальні дослідження, їх хід  
виконання та результати.  
Посібник можна розглядати як путівник для проведення експериментів в 
домашніх умовах і в класі. У ньому міститься опис найпростіших 
дослідів, які можуть повторити школярі, використовуючи звичайні 
предмети і речі.  
Методичний посібник рекомендований для вчителів початкових і 5-6 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Я 
і Україна. Довкілля» та «Природознавство».  

 

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. Методичний посібник для 
вчителів «Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 1 класі». — 
Полтава: Довкілля-К, 2008. — 48 с. 
Методичний посібник розроблений відповідно до програми та підручника 
«Я і Україна. Довкілля» для 1 класу.  
Методичний посібник має на меті допомогти вчителям, які викладають 
курс «Я і Україна. Довкілля» в 1 класі, у плануванні уроків, втіленні в 
практику системи освіти «Довкілля», ідей цього курсу — розвитку 
мислення учнів, їх вербального і невербального інтелекту з опорою на 
функціональні зв’язки в природі (закономірності природи) та уроки серед  
природи.  
Зміст методичного посібника включає загальні питання викладання 
курсу «Я і Україна. Довкілля» у 1 класі та розробки уроків до даного 
курсу. 

 

Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології / 
упор . Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, Л.І.Симоненко. – Полтава : –ПОІППО, 
2008. – 196 с. 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного 
супроводу, досвід упровадження, інноваційні технолог ії профільного 
навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та 
методолог ічні 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, технолог ічному, 
художньо-естетичному, спортивному. 
Видання адресоване керівникам шкіл, учителям, студентам педагог ічних 
навчальних закладів різних видів акредитації. 



 

Діагностика (тестування) навчальних досягнень учнів 9 класів з 
математики : методичний посібник / І.Гарус, Л.Нідєлько, 
Л.Пилипенко, Ю.Петренко. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 40 с. 
Матеріали методичного посібника стануть у нагоді вчителям 
математики, фахівцям, які налаштовані впроваджувати нові технолог ії, 
прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень школярів у 
навчанні. 
Запропонований теоретичний та практичний матеріал має вагому 
підставу для використання: інформаційних систем й технолог ій, 
сучасних методів прийняття й аналізу рішень, соціального замовлення 
щодо оцінювання загальнодержавних вимог  навчання і якості знань, 
необхідності об'єктивної оцінки знань учнів,  розвитку засобів 
самонавчання. 

 

Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
(Полтава, 18-20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, 
Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М.В. Остроградеького. – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 96 с. 
Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки 
зору стандартів ЄС». У збірнику розглянуті питання впровадження 
стандартів використання інформаційно-комунікаційних технолог ій в 
Європі та проблеми становлення стандартів комп'ютерної грамотності 
в Україні. 
Матеріали конференції призначені для педагог ічних працівників вищої та 
середньої ланки  освіти, керівників навчальних закладів та  всіх, хто 
зацікавлений у піднятті української освіти на європейський рівень. 
Матеріали подано в авторській редакції. 

 

Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в 
загальноосвітніх навчальних закладах області / [упор.: Чирка В.В.,  
Горобець О.Г., Барбі М.В.]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 208 с. 
Матеріали збірки «Науково-методичні  та духовні аспекти і викладання 
етики в загальноосвітніх навчальних закладах області» призначені  
методистам  районних (міських) відділів освіти, які курують викладання 
предметів духовно-морального  спрямування, керівникам шкіл, 
педагог ічним працівникам.                                            
Запропоновані матеріали допоможуть учителям опанувати 
нормативно-правову базу, зорієнтуватися у визначенні мети, завдань,  
виборі оптимальних форм і методів викладання етики у загальноосвітній 
школі.  

 

Проектування виховної системи у загальноосвітніх навчальних закладах 
/ [упорядник Н.В.Настенко]. – Полтава : ПОІППО. – 2008. – 96 с. 
У даний збірник увійшли матеріали з досвіду роботи навчальних закладів 
Полтавщини, членів спеціальної дослідницької групи з теми «Нові 
аспекти в сучасній системі виховання учнівської молоді», обласної 
конференції «Реалізація обласної програми системи виховання учнівської 
молоді засобами впровадження психолого-педагог ічного проектування». 
Матеріали будуть корисними для практичного використання у 
повсякденній роботі працівників відділів освіти, методичних кабінетів,  
заступників директорів із  виховної роботи, класних керівників, педагог ів-
організаторів. 



Призначений для широкого педагог ічного загалу області. 

 

Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів» // Збірка матеріалів для 
керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та 
дискусій / [упор. Г.А.Каліберда] — Полтава: ПОІППО, 2008. – 204 с. 
У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні 
основи і методика впровадження інтерактивної технолог ії 
інтелектуальної гри «Дебати» на уроках та в позаурочній системі. До 
посібника ввійшли   напрацювання кращих вчителів-практиків, тренерів 
дебатних клубів та учасників обласної спеціально-дослідної групи.  
Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення 
педагог ічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути 
використані вчителями історії та права, методистами 
районних(міських) методичних кабінетів, керівниками районних(міських) 
методичних об’єднань вчителів різних категорій, тренерами шкільних 
дебатних клубів. 

  

Муліка К.М., Чемшит В.Г. Роль професійної орієнтації учнівської  
молоді  області  на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с. 
Матеріали обласного постійно діючого семінару-практикуму «Роль 
професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття 
актуальних на ринку праці. професій та спеціальностей» містять 
статті науковців та практиків з проблем вирішення шляхів, формування 
ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання, 
особлива увага відводиться психолог ічному супроводу профільної освіти. 
Крім того, висвітлено педагог ічне проектування і діагностика в умовах 
профільного навчання. 

 

Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і 
практика : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (Полтава, 10-11 грудня 2008 р.) / За ред. В.Ф.Моргуна. – 
Полтава : Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, 2008. – 68 с 
Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Психолого-педагог ічний супровід профілізації 
освіти: теорія і практика». У збірнику представлено  тези, які 
відображають різні підходи до  проблеми психолого-педагог ічного 
супроводу профілізації освіти та практику профілювання у закладах 
освіти. 
Матеріали конференції адресовані працівникам психолог ічної служби  
системи освіти, педагог ічним працівникам середньої та вищої школи. 

 

Інноваційні технології на уроках трудового навчання. психолого- 
педагогічний супровід. Матеріали обласного науково-методичного  
семінару-практикуму  для методистів районних (міських методичних 
кабінетів та керівників районних (міських)методичних об'єднань 
вчителів трудового навчання та креслення. / [упор. В.Г.Чемшит] – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 84 c/ 
Матеріали науково-методичного семінару-практикуму з проблеми 
«Інноваційні технолог ії на уроках трудового навчання. Психолого-
педагог ічний супровід» розвивають особистісно компетентісні підходи  
до запровадження інноваційних педагог ічних технолог ій у трудовому 
навчанні (проектні, модульні, інтерактивні, інформаційно-



комунікаційні); формування творчого, технічного мислення особистості, 
спрямованість на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати 
свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. 
Обґрунтовано необхідність формування готовності педагога до 
здійснення інноваційної педагог ічної діяльності та виконати будь-яке 
замовлення споживача — від високоефективного навчання, елітного 
виховання до елементарного педагог ічного догляду. 

 

Використання інтерактивних форм і методів у спільній діяльності 
шкільних бібліотекарів та вчителів біології по формуванню 
здорового способу життя школярів / [упорядник Р.О.Гелеверя, О.М 
Довгаль., В.Д.Волошко]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 64 с. 
У збірнику подані матеріали з досвіду роботи методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, бібліотечних працівників навчальних 
закладів та центральної районної бібліотеки з проблеми «Використання 
інтерактивних форм і методів у спільній діяльності шкільних 
бібліотекарів та вчителів біолог ії по формуванню здорового способу 
життя школярів». Матеріали допоможуть у використанні 
інтерактивних методів і форм бібліотечної роботи. 
Рекомендовано працівникам відділів освіти районних (міських) 
методичних кабінетів, шкільним бібліотекарям, педагог ічним 
працівникам. 

 

Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках 
трудового навчання. Частина ІІ./ [упор. В.Г.Чемшит]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 84 с. 
У процесі виконання проектів пропонується застосування різних видів 
технолог ій, що створює сприятливі умови для здійснення практичної 
діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів, врахування їхніх 
нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, 
рег іональних традицій, народно-художніх промислів; створює умови для 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та 
розвитку особистості. 
Цей посібник буде корисним для практичного використання вчителями 
трудового навчання в процесі переорієнтації на проектно-технолог ічну 
систему навчання. 

 

Сім'я – територія без насильства. Третій обласний форум 
батьківської громадськості / [упор. Н.В.Настенко]. – Полтава : 
ПОІППО. – 2008. – 70с. 
Збірник адресований спеціалістам (методистам), співробітникам 
психолог ічної служби  відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій,  
міськвиконкомів, педагог ічним працівникам навчальних закладів, 
батькам. У ньому вміщені теоретичні та практичні аспекти 
попередження жорстокості та насильства в сім'ї, нормативно-правові 
документи щодо захисту дітей. 
Надасть практичну допомогу до протидії жорстокому поводженню з 
боку дорослих до дітей. Використаний досвід роботи навчальних закладів 
м. Кременчука 



 

Неформали: погляд на проблему./ [упор. Л.Л.Халецька]. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 48 с. 
Збірка містить наукові статті, матеріали анкетувань, Інтернет-
матеріали, думки науковців, освітян, психолог ів, молоді щодо 
неформальних молодіжних об’єднань.  Може бути корисною для 
директорів, вчителів, педагог ів-організаторів, учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, професійно-технічних училищ, батьків, широкого 
загалу. 

 

Російська мова. Збірник текстів для 7, 8, 9 класів / [упор.  
Р.О.Гелеверя, Т.І.Савинська, С.Є.Шкляренко, В.І.Погрібняк, 
К.М.Бугай, В.Д.Кошова, О.А.Глушко] – Полтава : ПОІППО, 2008. – 
88 с. 
У збірнику представлені тексти краєзнавчого аспекту, які сприяють 
формуванню соціокультурної компетенції учня. Книга призначена для 
вчителів-словесників. 
Тексти підібрані вчителями Лохвицького та Решетилівського районів і 
рекомендовані словесникам. 

 

Випускні вечори – 2008 у школі. На допомогу вчителю. / [упор. 
Н.В.Настенко]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 76 с. 
Даний збірник складають нормативно-правові документи з питань 
управління освітою та опис досвіду роботи педагог ічних колективів 
щодо проведення випускних вечорів на Полтавщині. Вміщені матеріали  
будуть корисними освітянам, батьківській громадськості та 
учнівському самоврядуванню при підготовці та проведенні свята 
випускного вечора у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Призначений для широкого педагог ічного, батьківського, учнівського 
загалу області. 

 

Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання: науково-
методичний посібник / [упор. Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, 
Л.І.Симоненко, Н.В.Корягіна] – Полтава : ПОІППО, 2008. – 176 с. 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали оцінювання навчальних 
досягнень учнів, досвід у провадження науково-методичного супроводу, 
інноваційних технолог ій та інтерактивних методів профільного 
навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та 
методолог ічні 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, технолог ічному, 
художньо-естетичному, спортивному. 
Подано матеріали передового педагог ічного досвіду оцінювання та 
організації профільного навчання, що використовуються в школах 
області в процесі поглибленого вивчення окремих дисциплін. 
Видання адресоване керівникам шкіл, учителям, студентам педагог ічних 
навчальних закладів різних видів акредитації. 



 

Клепко С.Ф. Модернізаційні процеси  в сучасній освіті / С.Клепко. –– 
Київ : Шкільний світ, 2008. –– 120 с. –– (Бібліотека "Шкільного 
світу"). 
Книга розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної 
філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення основних проблем 
сучасної освіти й 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, молодим 
спеціалістам, керівникам освітньої галузі усіх рівнів, адже педагог має 
мислити глобально. Ця книжка вчить глобальному мисленню. 

 

Клепко С.Ф. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми 
та варіанти змін / С.Ф.Клепко, Г.В.Касьянов, Т.Б.Харламова –– Київ 
: Шкільний світ, 2008. –– 87 с. –– (Бібліотека "Шкільного світу"). 
Даний аналітичний звіт є констатацією стану справ у системі 
навчального книговидання України та спробою його системного аналізу. 
Цей звіт – запрошення до дискусії.  Усі зацікавлені сторони можуть 
надсилати свої зауваження та побажання на форум сайту проекту 
«Громадські платформи освітніх реформ» upper.org.ua. 

 

Гетало В.П. Бізнес–планування : навчальний посібник / В.П.Гетало, 
Г.О.Гончаров, А.В.Колісник –– Київ : «Видавничий дім 
«Професіонал», 2008. –– 240 с. 
Навчальний посібник з бізнес-планування підготовлено відповідно до 
програми Міністерства освіти і науки України. У  ньому розкрито зміст, 
сутність, механізм та мету бізнес–планування для підприємницьких 
структур, інших господарських суб’єктів, наведено реальні приклади  
формування програм розвитку бізнес–об’єктів. 
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, 
власників та менеджерів підприємств малого бізнесу. 

 

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): 
Науково-методичний посібник / [aвтори-упорядники: Л.Ф. Пашко, 
О.П. Коваленко, Н.В. Корягіна]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 250 с. 
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 на  
основі компаративного аналізу, застосування інноваційних педагог ічних 
технолог ій в аспекті цілісності знань учнів, системного підходу до  
вивчення геометрії, еколог ічного виховання, науково-дослідної роботи, 
методичних аспектів зовнішнього оцінювання як фактору підвищення 
якості освіти, комплексної оцінки дидактичного процесу. 
Матеріали посібника адресовано слухачам курсів інститутів 
післядипломної педагог ічної освіти, студентам вищих педагог ічних 
навчальних закладів, учителям та методичним працівникам. 



 

Хімія. 8 клас (навчальний посібник) / [За ред.  О.О. Буйдіної / 
О.О.Буйдіна, Л.О.Севастьян, Н.В.Тупиця, О.О.Комашко]. – Полтава : 
ПОШПО, 2008. – 120 с. 
Основною метою даного посібника є допомога вчителю в організації і 
проведенні самостійної навчальної діяльності учнів на уроках та в 
позаурочний час, а школярам – у формуванні їх самостійності у навчанні,  
виділенні головного в кожній темі, конкретизації й узагальненні знань, 
глибокому та свідомому засвоєнні змісту предмету.  
Даний посібник придатний для самостійного користування школярами. 
Складається з двох частин. 

 

Навчальний посібник «Українська література, 5 клас» для учня та 
методичний посібник для вчителя з додатком у вигляді електронного 
носія, які укладені у повній відповідності до чинної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Учнівський посібник містить додатковий матеріал з української 
літератури: розповіді про письменників, тестові завдання, кросворди, 
цікаві завдання для учнів. 
У методичному посібнику для вчителя з електронним носієм розміщені 
електронні презентації з коментарями про життєвий і творчий шлях 
українських письменників. Електронні презентації створені в програмі 
розробки презентацій Power Point.  
Навчальний комплект розрахований для вчителів, учнів та студентів 
філолог ічного факультету педагог ічних навчальних закладів. 

 Баздирєва Н.М. Свято кожного дня : збірник виховних заходів. – 
Випуск 4. – Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008. – 112 с. 

 Лисенко Т.І. Поглиблене вивчення програмування в школі : 
Навчально-методичний посібник. – Випуск 4. – Кременчук : 
Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2008.  – 
234 с. 
У посібнику розглянуто основи алгоритмізації і програмування, складові 
змісту поглибленого шкільного курсу програмування, основні методи 
побудови алгоритмів. Вміст ілюструється розв'язками задач, у тому 
числі й підвищеної складності, а  також прикладами програм на мовах 
С++ та Раsсаl. 
Посібник призначений для вчителів інформатики, керівників і слухачів 
факультативів і гуртків з програмування, а також усіх бажаючих 
самостійно поглибити свої знання з даної тематики. 

 Парнюк З.В., Баранець Т.О., Антоненко-Миргородська  А.М. Про  
здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати. Програмоване 
навчання гімнастичним вправам за шкільною навчальною 
програмою : Методична розробка. – Випуск 4. – Кременчук : 
Методкабінет. – 2008. –  114 с. 
У XXI столітті для довгого і щасливого життя нам і нашим дітям перш 
за все необхідно бути здоровими. Добре здоров'я в усі часи було 
найбільшою цінністю, але тільки в останні часи  встановлено,  наскільки 
тісно воно пов'язано із здоровим способом життя. 
Завдання цього збірника — сприяти вихованню соціально і психолог ічно 
здорових людей і тим самим впливати на свідомий вибір  здорового 
способу життя. Матеріали збірника допоможуть у проведенні 
позакласних заходів на валеолог ічні теми класним керівникам, вчителям 
біолог ії, валеолог ії, безпеки життєдіяльності, вихователям, заступникам 



директорів з виховної роботи. 
 Пєчка Л.Є. Крок до здоров’я : методична розробка з методики 

фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Випуск 4. – 
Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008.  – 110 с.  
Дана методична розробка містить методичні рекомендації до  
організації різних форм роботи з фізичного виховання дітей 
дошкільного віку. 
Рекомендований необхідний теоретичний матеріал до добору,  
планування та використання рухливих ігор в дошкільному закладі; 
ранкової г імнастики, фізкультурних занять різних типів, змісту,  
особливості їх методики; запобігання травматизму і забезпечення 
страхування під час виконання вправ. В додатку є зразки конспектів 
ранкової г імнастики, г імнастики пробудження, фізкультурних занять 
як традиційної так і нетрадиційної форми ( і для різновікової групи ). Є  
матеріал для індивідуальної роботи для різних груп дітей (за станом 
здоров'я). Картки для лікувально-педагог ічного контролю за 
фізкультурним заняттям. 
Практичний матеріал широко використовується в дошкільних закладах 
№ 25, № 34 міста Кременчука і дає позитивний оздоровчий ефект. 
Методична розробка буде корисною студентам педучилища,  
вихователям дошкільних закладів,  який допоможе правильно спланувати, 
організувати і провести різноманітну рухову діяльність дошкільників. 

 Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі : 
Навчально – методичний посібник з інформатики. – Випуск 4. – 
Кременчук : Кременчуцьке педагогічне училище імені 
А.С.Макаренка, 2008. – 121 с.  
У посібнику розглянуто методичні основи використання інформаційних 
технолог ій у початковій школі. Розглядається зміст початкового курсу 
інформатики та педагог ічні програмні засоби для підтримки вивчення 
предметів початкової школи. 



 

Буклети ПОІППО 

   



 


