
 

  

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 1 (85). – 64 с. 
 
Визначальну силу природної пізнавальної активності дитини підкреслює вислів 
Галілео Галлеея: "Ми нічого не можемо навчити людину, ми тільки можемо 
створити умови, щоб вона навчилася усього сама". Чи зможемо підійти, нарешті, 
до проблеми освіти з урахуванням цієї принципової, визначальної позиції – від 
цього залежатиме оновлення ролі педагога як садівника, який опікується чудови-
ми врожаями. 
Читайте в цьому номері "ПМ" про інноваційні процеси в дошкільній освіті 
Полтавщини. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 2 (86). – 64 с. 
 
Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на 
попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без 
порушень норм моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров'я та 
життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і 
умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; 
організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною 
поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 3 (87). – 64 с. 
 
М.В. Гоголь називав себе містичним письменником. Справді, усе його життя і 
його спадщина - суцільна таїна, яка до сьогодні вабить дослідників і читачів. Але 
не всі таємниці Гоголя розгадані. Чому він покинув Україну, хоча так любив її? 
Як він прийшов до Бога? Чому засобом осмислення світу обрав категорії містич-
ного та жахливого? Про що думав перед смертю? Остаточних відповідей на ці 
запитання немає. Дослідження науковців, літературні розвідки вчителів та учнів, 
розробки уроків є спробою наблизитися до розгадки деяких таємниць Гоголя... 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 4 (88). – 64 с. 
 
Яким є прискорення української освіти? Як змінюється її прискорення з часом? 
Як виміряти швидкість української освіти і як залежить її якість від швидкості  – 
відповісти за ці та інші питання допоможуть читачеві статті 4 (88) номеру 
„Постметодики”. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 5-6 (89-90). – 104 с. 
 
У рамках проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" за 
фінансування Програми MATRA 10 — 21 травня 2009 року відбувся навчальний 
візит українських освітян у Нідерланди. Призначення цього номера — передати 
читачам досвід унікальної навчальної мандрівки Нідерландами. 
Звичайно, нідерландська освіта настільки невичерпна, що написані статті 
відображають лише її краплину, проте це — чиста роса, зібрана нашими 
авторами, і перший крок до необхідного Україні широкомасштабного опису 
досвіду освіти Нідерландів.  



 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –  №1 (90) – 68 с.  
Тема: «Оцінювання якості праці викладача і студента». Журнал відкриває 
стаття міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука «Екзаменаційна сесія 
як вона є» І. Вакарчук, в якій акцентується увага на проблемі оцінювання 
рівня якості знань студентів. Логічним  продовженням є розгляд методики 
оцінки якості праці педагогічного персоналу вищих навчальних закладів і 
якості життя студентів М. Розенбаума. У номері висвітлені питання: 
проектування методик активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів; мультимедійної технології навчання; інноваційної організації 
методичної роботи; акмеологічного підходу; використання засобів 
естетотерапії; морального та екологічного виховання т. ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. – №2-3 (91-92) – 121 с.   
 
Тема: «Імідж педагога – вимога сучасності». Висвітлюються питання про методичні засади 
розробки власного іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності 
вчителя; яким має бути вчитель школи в умовах розвитку освіти в інтересах збалансованого 
розвитку; про співпрацю викладача і студента тощо. Певний інтерес викликають статті: «Про 
метод м’якого оцінювання знань та структури творчих можливостей»; «Результати розробки та 
апробації системи управління процесом формування професійної компетентності заступника 
директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу»; «Інноваційна 
діяльність у розвитку лідерських якостей особистості дитини». Преждставлені матеріали до 200-
річчя з дня народження М. В. Гоголя». «Гоголь душею наш» (тиждень зарубіжної літератури); 
«Родовід М. В. Гоголя»; Всеукраїнська програма з паперопластики (автори: В. Корнієнко т. ін.). 

 Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –  № 4 (93) – 80 с.  
 
Тема: «Інтеграція природничонаукових знань». Неабиякий інтерес у читачів журналу 
матимуть такі матеріали: «Інтеграція природничонаукових знань як умова досягнень нанотехнології»; 
«Цілісність змісту освіти як умова вирішення сьогоденних суспільних проблем»; «Змістово-
процесуальні параметри інтеграції як поліфункціонального дидактичного явища»; «Індивідуальна 
траєкторія професійного становлення майбутніх педагогів-аніматорів». Набирає вагомості 
післядипломна освіта як дієвий чинник розвитку управлінської компетентності директора 
загальноосвітнього навчального закладу і як засіб розвитку методичної компетентності викладачів. 
Особлива увага акцентована на: методологічних основах формування змісту освіти для підготовки 
майбутніх учителів інтегрованих курсів, учителів природознавства до використання знань з 
предметів інших освітніх галузей, учителів географії до формування міжпредметних 
компетентностей учнів т. ін. Представлена творча візитна картка Запорізького НВК “Мала 
гуманітарна академія”, матеріали до відзначення 300-річчя національного повстання за 
незалежність та 300-річчя Полтавської битви. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 5 (94) – 82 с.  
 
Тема: «Культурологічна освіта». Журнал відкривається вступною статтею «Культурологічна 
освіта на зламі епох: теоретичні й практичні аспекти» (про створення Полтавської регіональної 
культурологічної школи). Розкриваються такі питання культурно-історичного підходуд до 
розвитку особистості майбутнього вчителя; формування полікультурно орієнтованого педагога 
початкової школи. Висвітлені філософсько-культурологічні погляди В.Г. Короленка на культурно-
історичну спадщину; специфічні форми духовної культури Полтавщини та їх вплив на 
формування загальноукраїнських культурних ознак; еволюція поглядів Івана Огієнка: інтеграція 
світського і священного; керамічна історія України через призму історії Опішнянського заводу 
«Художній керамік». Представлений зарубіжний досвід полікультурного виховання в контексті 
європейського вибору України. Звертається увага на засоби міжкультурної комунікації у 
професійній підготовці вчителя культурологічних дисциплін. 



 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –№№ 6-7
(95-96) – 104 с.  
Тема: «Корекційно-педагогічна допомога дітям». Міжнародним спецвипуск наукових 
працівників України, Росії, Республіки Білорусь, котрі займаються проблемами корекційно-
педагогічної освіти дітей. Це матеріали: «Психолого-педагогічна діагностика дитини 
переддошкільного віку»; «Проектування освітнього простору ДНЗ»; «К проблеме 
использования средств дополнительной и альтернативной коммуникации в логопедической 
работе»; «Проектирование дифференцированной модели организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Логопедическая ритмика как средство 
коррекции функциональных нарушений голоса у представителей голосоречевых профессий»; 
«Формування в майбутніх логопедів готовності до самостійної навчальної діяльності». 
Висвітлюються питання соціальної перцепції у контексті спілкування дошкільників із ДЦП з 
ровесниками. Подана презентація Міського центру реабілітації дітей-інвалідів до 18 років 
(м. Полтава).   

 „Імідж сучасного педагога”  – Полтава: ПОІППО, 2009. – №№ 8-9 (97-98) – 136 
с.   
 
Тема: «Управління адаптивною школою». Розглядаються питання адаптивної моделі 
сучасної української школи та української громадсько-активної школи, а також проблеми 
вирішення фінансових проблем в освіті через створення таких шкіл і забезпечення якості 
надання освітніх послуг на рівні навчального закладу. Продовжується обговорення 
перспективи розвитку компетентнісного підходу у сучасній вітчизняній освіті, 
підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ, комунікативної компетентності вчителя та 
шляху маркетингово-моніторингових досліджень, проектування педагогічних систем т. 
ін. Акцентується увага на інноваційно зорієнтованому підході в управлінні кафедрою 
ВНЗ, на підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» т. ін. Зроблено 
екскурс щодо історії земської освіти в Україні, яка була громадською за характером, 
демократичною за змістом.   

 

„Імідж сучасного педагога”  – Полтава: ПОІППО, 2009. – №10 (99) – 98 с.  
 
Тема: «Підготовка вчителя в умовах глобалізації».. Номер розпочинається з педагогічного 
вітання Н. Г. Ничкало – провідного вченого у галузі професійної педагогіки. Висвітлюються питання 
«Доброчинність і мудрість учителя у філософському леті простору й часу»; «Моделювання виховних 
педагогічних систем»; «Полікультурна освіта у контексті глобалізаційних процесів»; «Інноваційний 
стиль педагогічної діяльності в умовах глобалізації освіти»; «Технологія організації проектної 
діяльності»; «Організація виховної роботи у педагогічному університеті»; «Діти з новим 
світобаченням: педагогічний дискурс проблеми»; «Дитиноцентризм крізь призму сучасної 
педагогічної науки». Представлений зарубіжний досвід з професійної підготовки педагогічного 
персоналу європейських країн середземноморського регіону та швейцарської конфедерації щодо 
здійснення інклюзивного навчання; інноваційний вектор модернізації системи вищої освіти України 
(творча діяльність, моральність, художньо-естетична підготовка майбутнього вчителя т. ін.). 

 

Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / Укладачі: 
Лобач О. О., канд. пед. наук., доцент кафедри музики Полтавського 
державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Халецька Л. 
Л., методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського. — Полтава: ПОІППО, 2009. - 360 с. 
Збірка вміщує програму факультативного курсу для 7 класу «Музичне 
краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку 
статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів 
музичного мистецтва згідно розділів програми. У збірці вперше 
систематизований пошуковий матеріал з музичного краєзнавства від витоків до 
сьогодення. Розрахована на вчителів музичного мистецтва, педагогів-
організаторів, заступників директорів з виховної роботи, широкого загалу 
поціновувачів музичного мистецтва рідного краю 

 

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України. Методичне забезпечення Програми на Полтавщині / 
Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. — Полтава: ПОШПО. — 2009. — 
252 с. 
 
Збірник вміщує методичний супровід Програми «Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Матеріали 
будуть корисними для практичного використання у повсякденній роботі 
працівників відділів (управлінь) освіти, позашкільних навчальних закладів, 
методичних кабінетів, заступників директорів з виховної роботи, класних 



керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків, вихователів. 
Видання призначене на допомогу педагогічним працівникам, що прагнуть до 
оновлення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

Гелеверя Р.О. Збірник текстів для 7-9 класів. Гоголь і Полтавщина/Гелеверя 
Р.О., Бойченко Л.А.. - Полтава: ПОШПО, 2009. - 76 с. 
 
У збірнику представлені тексти краєзнавчого аспекту, які сприяють формуванню 
соціокультурної компетенції учня та призначені для вчителів-словесників. 
Матеріал підібраний вчителями спеціальної дослідницької групи Лохвицького, 
Решетилівського районів і м. Полтави. 

 

Формування конкурентоспроможної особистості на уроках трудового 
навчання і технологій. Методично-практичний посібник Полтава:ПОІППО, 
2009.–124 с. 
 
У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи і 
практика формування конкурентноспроможної особистості, вдосконалення 
технологічної освіти школярів та оволодіння ключовими життєвими 
компетентностями, що складають основу соціалізації особистості. Розкрито 
психологічні аспекти виховання конкурентноспроможної особистості, 
формування її в контексті проектно-технологічної системи трудового навчання, 
вивчення економічних концепцій в освітній галузі «Технологія» та застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання.  
 Матеріали призначені для методистів районних (міських) методичних кабінетів, 
керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів трудового 
навчання та креслення, вчителів трудового навчання, майстрів виробничого 
навчання МНВК, практичних психологів з метою організаційно-педагогічного, 
методичного та психологічного забезпечення процесу формування 
конкурентноспроможної особистості.  
 Матеріали допоможуть педагогам, які прагнуть до змін та оновлення 
педагогічного процесу в інноваційній діяльності. 

 

Програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму (виробничо-
технічний профіль) / Уклад.: Г.А.Каліберда, О.Я.Крохмаль. - Полтава: 
ПОШПО, 2009. - 148 с. 
 
У збірнику представлені програми з позашкільної освіти науково-технічного 
напряму виробничо-технічного профілю. 
Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються гуртковою 
роботою з дітьми та підлітками. 

 

 

Гоголь на уроках русского языка: украинская тематика: Учебное пособие / 
Н.Ф.Баландина, А.В.Волошко, Р.А.Гелеверя / Под ред. Н.Ф. Баландиной. -
Полтава: ПОИППО, 2009. - 128 с. 
 
Целью данного учебного пособия является формирование украиноведческой 
социокультурной компетенции учащихся на материале ранних повестей Н.В. 
Гоголя. 
Состоит оно из десяти частей, в каждой из которых находятся тематически 
подобранные учебные тексты, объединенные украинской тематикой, а также 
лексические, исторические и культурологические комментарии, задания, 
репродукции картин, фотографии. В приложении содержится словарь 
использованных Н.В.Гоголем украинских понятий и реалий. 
Пособие адресовано учителям-словесникам, учащимся и может быть 
использовано на занятиях по украинскому страноведению, кулътуроведению, 
методике преподавания русского языка и литературы со студентами-филологами. 



 

Випускний вечір - 2009 у школі. На допомогу вчителю /Упорядник 
Н.В.Настенко. - Полтава: ПОІППО. - 2009. - 92 с. 
 
У даний збірник увійшли матеріали нормативно-правових документів з питань 
управління освітою; досвід роботи педагогічних колективів щодо проведення 
випускних вечорів на Полтавщині. Вміщені матеріали будуть кориснішії 
освітянам, батьківській громадськості та учнівському самоврядуванню при 
підготовгй та проведенні свята випускного вечора у загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
Призначений для широкого педагогічного, батьківського, учнівського загалу 
області. 

 

Різдво  Христове  зустрічаймо  //  Хрестоматійно-методичний  посібник.  -
Полтава: ПОІППО, 2009.- 76 с. 
 
Хрестоматійно-методичний посібник «Різдво Христове зустрічаймо» розкриває 
тему Різдвяних свят у творчості українських поетів та письменників, зміст 
народних вертепів, колядок, щедрівок, оповідань а також авторські надбання 
Митрополита Полтавського та Кременчуцького Феодосія (Дикуна-Ваколюка). 
Яскравий Різдвяний словесний колорит, яким проникнуті твори, не залишать 
байдужими ні дітей, ні дорослих. Посібник адресовано педагогічним працівникам 
навчальних закладів освіти, батькам, громадськості, студентській молоді. 

 

Ляпота Л.О., Штанько О.М. Формування графічних навичок письма у 
зошиті в одну лінію. Методичний посібник - Полтава, - ПОІППО. - 2009. 212 
с. 
 
Посібник містить практичні рекомендації щодо організації роботи на уроках 
письма. Мета посібника - навчити дітей писати грсшотно і красиво у зошитах в 
одну лінію, починаючи з першого класу. Розробки уроків містять чимало 
навчальних ігрових завдань. Правильно спрямована робота з розфарбовування 
малюнків методом штрихування розвиває у дітей естетичний смак, акуратність, 
окомір, сприяє якісному формуванню в учнів графічних навичок письма. 
Адресований учителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня. 

 

Ляпота Л.О., Штанько О.М. Альбом для штриховки на уроках навчання 
грамоти у 1 класі - Полтава, - ПОІППО. - 2009. - 56 с. 
 
Навчальний посібник містить практичну систему вправ для розвитку дрібної 
моторики руки першокласника, окоміру, просторових уявлень, координації, 
плавності рухів. Малюнки відповідають сюжетній лінії уроку. Адресовано 
вчителям початкових класів, дбайливим батькам та учням, які бажають вчитися 
писати із задоволенням. 

 

Ляпота Л.О., Штанько О.М. зошит з друкованою основою для уроків 
навчання грамоти у 1 класі - Полтава, - ПОІППО. - 2009. - 60 с. 
 
Протіс допоможе першокласникам оволодіти навичками правильного написання 
букв українського алфавіту у зошитах в одну лінію. За складом подібних 
елементів літери вивчаються згідно з наростаючою графічною складністю. 
Спеціально розроблені додаткові завдання допоможуть краще засвоїти графічні 
образи букв та зроблять заняття цікавішими, пожвавлять навчальний процес, 
сприятимуть збагаченню словникового запасу. Адресовано вчителям початкових 
класів, дбайливим батькам та учням, які бажають вчитися писати із задоволенням. 



 

Библів Н.І. Безсмертна літера «Ґ» : [навчально-методичний посібник з 
української мови для початкової школи] / Ніна Іванівна Библів. - Полтава: 
ПОІППО.-- 2009. -100 с. 
 
Навчально-методичній посібник дає рекомендації та поради щодо вивчення слів з 
літерою Ґ за певними темами у початкових кчасах і допоможе організувати 
практичну роботу з учнями на уроках рідної мови. У посібнику поміщено різні 
види вправ, цікаві тексти, навчальні перекази, твори, різноманітні кросворди, 
головоломки, які зроблять навчання більш ефективним. Зрозуміти лексичне 
значення слів допоможуть текстові ілюстрації художників дитячих .журналів 
«Пізнайко», «Стежка», «Барвінок», «Малятко» та мачюнки автора. Призначений 
для вчителів та учнів шкіл, батьків, студентів педагогічних факультетів та всіх, 
хто цікавиться рідним словом. 

 

Тлумачний   словник   «Букву   «І»   не   забувайте»   /Упорядник Н.І.Библів. 
- Полтава: ПОІППО. - 2009 - 72 с. 
 
Навчальний посібник для шкіл з українською та іншими мовами навчання. 
Словник містить ЗІ слово. Користуватися ним легко, бо всі слова в ньому 
розміщені за алфавітом. Молже використовуватися для формування 
орфографічних, орфоепічних, етимологічних та інших навичок. Значення слів у 
ньому пояснюється за допомогою поезії, прози, усної народної творчості, 
синонімів, словосполучень , спільнокореневих слів, текстових ілюстрацій та 
малюнків. У посібнику використано ілюстрації художників дитячих журналів 
«Пізнайко», «Стежка», «Барвінок», «Малятко» та малюнки автора. Призначений 
для вчителів та учнів шкіл, батьків, студентів педагогічнх факультетів і для тих, 
хто не байдужий до рідної мови. 

 

Дідиченко Н. Вищі навчальні заклади Полтавщини. – Полтава, 2009. 
 
Довідник про перелік предметів,з яких у вищих навчальних закладах проводиться 
конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти або 
результатами вступних випробовувань при вступі на навчання на базі повної 
загальної середньої освіти 

 

Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В. 
Королюк]. – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 19. – 96 с. 
 
У часописі «Управління ефективною школою» (№19) розглядається 
організаційно-педагогічна модель адаптивної школи, сучасні підходи до 
формування найбільш важливих її компонентів; визначено основні принципи 
навчання та виховання в умовах адаптивного навчання. У часописі вміщені 
теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань управління 
освітнім закладом, які допоможуть керівникам у вирішенні непростих 
управлінських проблем. 

 

Менеджмент керівників дошкільних навчальних закладів. Освіта 
Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО, 2009 - № 
18. – 116 с. 
 
Часопис «Менеджмент керівників дошкільних закладів» (№18) присвячений 
створенню ефективних механізмів управління ДНЗ й узгодженню їх із сучасними 
потребами суспільства. У номері вміщені теоретичні, методичні та практичні 
матеріали з актуальних питань менеджменту дошкільних навчальних закладів, які 
допоможуть у вирішенні непростих організаційно-управлінських проблем 
виховання та підготовки дітей до шкільного життя, формування особистості. 



 

Освіта на основі компетенцій. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. 
В.В. Зелюк] – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 20. – 96 с. 
 
Часопис «Освіта на основі компетенцій» №20 присвячений питанню 
модернізації системи освіти на основі компетентнісного підходу. У даному 
номері проаналізовані сучасні тенденції формування змісту освіти української 
школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення якості освіти, питання 
впровадження компетентнісного підходу в управлінську діяльність керівника 
закладу, розвиток професійної компетентності педагога в системі післядипломної 
освіти. 

 

Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність: збірник статей 
за матеріалами Міжніродної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 
року). — Полтава: ПОІППО, 2009. — 184 с. 
 
 
У збірнику вміщені статті за матеріалами доповідей і повідомлень учасників 
Міжнародної конференції, присвяченої знаковому явищу ранньомодерної 
української історії — Галицькій унії 1658 року. 

 

Футбол. Методичні рекомендації по навчанню прийомів техніки гри в 
футбол в початковій школі. Навчальний посібник. - Випуск 5. - Кременчук: 
Методкабінет. - 2009. - 110 с. 
 
Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить узагальнені та 
проаналізовані матеріали, які допоможуть в організації процесу навчання і 
виконанню програми з футболу в школі. 
Для студентів, учителів з фізичної культури, тренерів по футболу та організаторів 
спортивно-масової роботи. 

 

Практикум   з   креслення   (графічні   вправи   та  завдання).   -  Випуск   5,   -
Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2009. - 
79 ст. 
 
Збірник містить дидактичний матеріал до 14 тем із курсу креслення. До кожної 
теми подано графічні вправи на закріплення нового матеріалу, які учні можуть 
виконувати в класі і вдома, а також по 18 варіантів індивідуальних обов'язкових 
та домашніх графічних робіт. Завдання укладено відповідно до змісту 
навчального матеріалу шкільного курсу креслення. 
Для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 

Психологічна діагностика дітей дошкільного віку. Методичний посібник для 
студентів педагогічних училищ. -Випуск 5. - Кременчук: Кременчуцьке 
педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2009. - 110 ст. 
 
В посібнику наведені приклади психодіагностичних завдань для дослідження 
пізнавальної, ємоційно-вольової, особистісної сфери дошкільника та 
міжособистісних стосунків. Запропоновано зразок оформлення протоколу 
досліджень. 
Посібник допоможе студентам і вихователям дошкільних закладів організувати і 
провести психологічне обстеження дошкільників. 



 

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну: Збірник сценаріїв 
виховних заходів з національно-патріотичного виховання. - Випуск 5. - 
Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2009.-
109 ст. 
 
Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою відповідно до рішення 
вісімнадцятої сесії четвертого скликання від 23 березня 2005 року на виконання 
обласної Програми видавничої діяльності Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та 
Кременчуцького педучилища для науково-методичного забезпечення 
регіонального компоненту освіти на 2005 -2009 роки. 

 

Сучасні педагогічні технології в початковій школі. Збірник матеріалів на 
допомогу вчителям студентам при впровадженні в навчальний процес 
початкової школи сучасних педагогічних технологій. — Випуск 5. — 
Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2009. -
110 ст. 
 
Збірник матеріалів розрахований на студентів педагогічних навчальних закладів, 
вчителів школи (переважно початкової) з метою підготовки їх до практичної 
реалізації інноваційних підходів в навчальному процесі сучасної української 
школи. В збірнику подані теоретичні відомості з провідних технологій 
сьогодення. 

 

Методи і прийоми розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів 
початкових класів. Методичний посібник. Упорядник М.П.Крилевець. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 92 с.  
 
Даний методичний посібник – результат роботи СДГ  «Методи і прийоми 
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів». 
Розмова про методи, навчальні технології, в тому числі про становлення творчої 
особистості  молодшого школяра, є невичерпною. Вчитель повинен виховувати у 
дітей такі риси, які будуть необхідні майбутньому демократичному суспільству: 
вміння самостійно і критично мислити, бути творчими,  вміти окреслювати 
проблеми і вирішувати їх. 

 

Запровадження корекційних, розвивальних програм в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів : інформаційно-методичний збірник  / 
[упорядкув. К. М. Муліка].  — Полтава : ПОІППО, 2009. – 100 с. 
 
Матеріали підготовлені за результатами постійних семінарів-тренінгів 
«Створення групових корекційних програм в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладів»  (ПОІППО, 2007-2009) та апробовані практичними психологами, 
методистами з психології у навчальних закладах Полтавської області. 
Представлено технологію психокорекційної роботи практичного психолога, 
основи його компетентності з цього напрямку роботи, визначаються 
конструктивні підходи до подолання можливих бар’єрів у процесі корекційно-
розвивальної діяльності з вихованцями. Для працівників психологічної служби, 
заступників директорів, а також  учителів, батьків, які зацікавлені, щоб практична 
психологія стала невід’ємною частиною освітньої системи школи. 

 

Програмно-цільове управління системою виховної роботи (з досвіду роботи 
управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради) / 
Упорядник: І.В.Процько. – Полтава: ПОІППО. – 2009. – 84с. 
 
У посібнику представлено матеріали з питань організації програмно-цільового 
управління системою виховної роботи в навчальних закладах, вміщено 
структурно-логічні схеми системного підходу до управління виховним процесом. 
Посібник може стати в нагоді методистам, спеціалістам з виховної роботи, а 
також всім, хто прагне до самовдосконалення у професійному плані. 



 

Методичний посібник «Сучасний кабінет української мови і літератури» / 
Упорядник Коваленко О.П. – Полтава : ПОІППО, – 2009. – 36 с. 

 
Методичний посібник розрахований на вчителів-філологів, студентів 
педагогічних вишів. 
У ньому вміщено нормативно-правові документи функціонування навчальних 
кабінетів, зокрема словесності. 
Представлено узагальнений матеріал досвіду роботи в кабінетах учителів 
Полтавщини, Київщини, Вінничини. Спроектована методична робота вчителя на 
самоосвітню фахову діяльність. 

 

«Стежка до самостійної дороги» (школи-інтернати Полтавщини). Альбом. 
Упорядник Л.І. Рудько, Н.П. Тимошенко– Полтава: ПОІППО, 2009. – с. 
 
В альбомі висвітлюється сутність навчання і виховання, розкриваються 
організаційно-методичні питання в умовах шкіл-інтернатів, представлений 
історичний аспект утворення шкіл-інтернатів, матеріали із життя вихованців 
Полтавщини. Альбом адресований всім, хто не байдужий до долі вихованців 
шкіл-інтернатів: майбутнім педагогам, практикам-педагогам, вчителям 
спеціальних закладів для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку. 

 Білик Н.І. Монографія «Проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» 

 Гавриш Р.Л., Васильєв В.Д. «Лідерство в освіті» 

 

Формуванння ключових життєвих компетентностей у процесі профільного 
навчання / [упоряд. Л. Ф. Пашко, Н. Н. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. 
Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 148с. 
 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали теоретичних досліджень, 
практичного досвіду формування ключових життєвих компетентностей у процесі 
профільного навчання, досвіду упровадження науково-методичного супроводу, 
інноваційних технологій та інтерактивних методів. Дані матеріали відображають 
науково-методичні та методологічні засади компетентнісної та профільної освіти, 
якими є: принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої освіти, інтеграція, 
диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. Висвітлюються стан і 
перспективи профільного навчання в ЗНЗ області по основних напрямках: 
суспільно-гуманітарному, природничо-математичному, технологічному, 
художньо-естетичному, спортивному. 

 

Козак І.О. Формування навичок здорового способу життя при викладанні 
біології в загальоосвітніх навчальних закладах / Ірина Олексіївна Козак. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 72 с. 
 
У посібнику проаналізовані форми проведення уроків з формування здорового 
способу життя у школярів при викладанні біології в загальоосвітніх навчальних 
закладах та подано модуль спеціального курсу підготовки педагогічних 
працівників на курсах підвищення кваліфікації учителів біології з цієї проблеми. 
Посібник стане у нагоді вчителям біології, основ здоров’я та студентам 
природничих факультетів педагогічних вузів при складанні поурочних планів та 
при підвищенні кваліфікації. 

 Кирилюк М.В., Іщенко Л.М., Шостя С.П. Каталог «Освітні Інтернет-ресурси» 
 

 

«Ми всі природи рідної частинки»Методичний посібник. На допомогу 
педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів / Упорядники: 
Сімон О.П., Пасяда М.І., Корф І.В. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 84 с. 
 
У матеріалах збірника висвітлюються питання ознайомлення дошкільників з 
природним довкіллям та формуванням у них елементів екологічних знань у світлі 
роботи за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі». Вимога створення: забезпечити базу для екологічного, трудового 
виховання дітей у дусі сучасних вимог, починаючи з дошкільного віку.  Діти та 
батьки повинні усвідомити,  що природа є джерелом добра, її краса справляє 
величезне враження на духовний світ людини. 



Книга містить методичні рекомендації з краєзнавства, екологічного та трудового 
виховання. Представлені практичні розробки дошкільних закладів м. Полтави, 
Комсомольська та інших ДНЗ області.  

 

Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців 
психологічної служби :  поширення досвіду  Полтавщини  [методичний 
посібник]  /      [ І. В. Близнюк,  В. А. Божко,  С. П. Горбонос  та  ін.] / укладач Н. 
О. Лук’яненко; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 104 с. 
 
До методичного посібника включено матеріали працівників психологічної 
служби Полтавської області, в яких фахівці описали власний досвід. У першому 
розділі представлено розробки занять для роботи з педагогічним колективом 
«Подолання стресових ситуацій у педагогічному середовищі» (В.В.Ялинська). 
Опис просвітницьких занять з батьками «Практичний психолог на батьківських 
зборах» (С.П.Горбонос) знаходяться у  другому розділі. У третьому розділі 
висвітлюється досвід роботи з учнями: спеціальної дослідницької групи щодо 
супроводу обдарованих учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу – 
«Проблема обдарованості» (І.В.Скляр); «Модель інтелекту Г.Айзенка як основа 
побудови програми розвитку і діагностики здібностей учнів» та «Психологічний 
супровід обдарованих дітей в умовах профільного навчання» (Л.М.Чикун).  

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЕТОДОМ ІНТЕРВАЛІВ. Готуємося до 
зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. 
Навчальний посібник. / Автор-укладач: Доценко І.Д.- Полтава: - ПОІППО, 
2009. -с. 60. 
 
Може використовуватися як навчальний посібник при викладанні алгебри в 
класах різного профілю. Складений у відповідності з чинною програмою 
Міністерства освіти і науки України «Математика. 5-12 класи», і рекомендується 
для використання учнями 9-12 класів, учителями в якості додаткової навчальної 
літератури з математики в ході підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної підсумкової атестації. 

 

Булава Л.М., Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Зошит «Географія. 6 кл.». — Полтава: 
ПОІППО, 2009. — 84 с. 
 
Навчальний посібник містить систему завдань для закріплення і систематизації 
знань, набутих під час вивчення географії у 6 класі загальноосвітньої навчальної 
школи, дане навчальне видання розроблене відповідно до підручника «Географія. 
6 клас» авторів Булава Л.М., Ільченко В.Р., Мащенко О.М., може 
використовуватися як автономне видання з метою підвищення мотивації 
вивчення природознавчих дисциплін та розвитку самоосвіти учнів. 
Адресовано вчителям природознавчих дисциплін, дбайливим батькам та учням, 
які бажають знати більше та вчитися із задоволенням. 

 

Технології інтеграції змісту освіти:  Зб. наук. праць / [ред. В.Р. Ільченко]. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. –192 с. 
 
У збірнику втілюється стратегія інтеграції природничонаукової освіти, 
психолого-педагогічні основи та технології інтеграції змісту освіти в початковій, 
основні та старшої школі. Призначений для науковців – філософів освіти, 
психологів, педагогів, працівників освіти, які займаються проблемами інтеграції 
змісту освіти, інтегрованого навчання. 

 


