
Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. 
В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : 
фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М. В.Остроградського. 
Історія інституту та системи післядипломної педагогічної освіти 
розкривається у багатоманітних ракурсах – історичних 
дослідженнях, аналізах сучасної діяльності підрозділів, спогадах 
співробітників, довідкових матеріалах та історичних документах, 
ілюстраціях і фото. Наукове видання призначене для широкого 
педагогічного загалу. 
Розвиток полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл: 
стандарти, досвід, перспективи. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. 
В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2010. – № 21/22. – 72 с. 
 
Даний номер часопису присвячений створенню інноваційної 
української моделі громадськог активної школи як ефективного 
механізму мобілізації громади для задоволення її потреб у змінних 
соціально-економічних, політичних та культурних процесах 
сьогодення України. 

Вищі навчальні заклади Полтавщини. — Полтава: ПОІППО, 2010. 
- 32 с. 
 
Довідник про перелік предметів, з яких у вищих навчальних закладах 
проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру 
оцінювання якості освіти або результатами вступних випробувань 
при вступі на навчання на базі повної загальної середньої освіти. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 1 (92). – 64 с. 
Планування розвитку школи як мистецтво досягнення вищого 
рівня роботи 
 
Планування розвитку школи – це всеосяжне узагальнене уявлення 
про головні пріоритети її  розвитку. Планування дає можливість 
педагогічному колективу вийти на більш високий рівень організації 
навчально-виховного процесу, обгрунтувати хід безперервного 
зростання та розвитку.  У цьому номері вміщені статті директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів області, які діляться своїм 
досвідом планування роботи школи. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 2 (93). – 64 с. 
Освіта як простір взаємодії учителя і учня 
Поняття простору відображає співіснування й відокремленість речей 
одна від одної, їхнє розташування одна щодо одної. Перенісши це 
визначення в освітню площину, отримаємо простір, у якому 
взаємодіють учитель і учень. Цей простір має певні межі і 
можливості. У ньому кожен повинен бути на своєму місці: вчитель 
має бути вчителем за покликанням, а учень повинен, наприклад, 
обирати профіль відповідно до власних освітніх потреб, нахилів і 
здібностей. 



Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 3 (94). – 64 с. 
Конструюємо школу майбутнього 
Як на Полтавщині розвивається ідея Школи майбутнього – тема 
цього номера. Представлено структурну модель Школи майбутнього, 
приклади інноваційної діяльності шкіл Полтавщини. Доводиться, що 
удосконалення вітчизняного курикулуму - основа  покращення 
вітчизняної освіти. Виділено найважливіші цінності Школи 
майбутнього – створення плану розвитку школи на основі 
прищеплення учням навичок збереження здоров’я, навчання праці; 
моральне виховання; розвиток освіти шляхом інтегрування знань. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 4 (95). – 64 с. 
Про  читача та автора ПМ 
Цей номер журналу присвячений автору і читачу «Постметодики». 
Яким має бути автор, щоб відповідати вимогам читача наукового 
журналу? Яким має бути читач, щоб одержати максимальну користь 
від «постметодичної» інформації? Як зробити, щоб читач 
«Постметодики» став її автором, а кінцевий читач «ПМ» — 
випускник української школи — автором свого життя? Відповіді на 
ці питання, а також інформацію про досвід успішних авторів і 
педагогів шукайте в цьому номері часопису. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 5 (96). – 64 с. 
Навчально-дослідницьке середовище 
Журнал містить статті про навчально-дослідницьке середовище і 
його вплив на якість навчально-виховного процесу. Теоретично 
обґрунтовано поняття «навчальне середовище», наведено приклади 
ефективного використання, покращення існуючого та створення 
нового навчально-дослідницького середовища сучасної української 
школи. Зокрема, розглянуто такі теми: очно-дистанційна форма 
навчання, моделювання освітнього середовища, сучасні підходи до 
визначення поняття «навчальне середовище», підручник як складова 
дослідницького навчального середовища та інші. 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2010. – № 6 (97). – 64 с. 
Емоційний інтелект 
У номері розглядається феномен емоційного інтелекту як  ключового 
фактора, що зумовлює життєвий успіх, більш суттєвого, ніж 
загальний інтелект. Розкрито можливі шляхи формування 
емоційного благополуччя дитини: аналізуються  практичні прийоми 
роботи над емоціями з використанням «Коробки емоцій»; 
обгрунтовано роль  медіації для вирішення конфліктів та 
профілактики підліткової злочинності. Досліджується роль 
емоційного інтелекту у забезпеченні здоров’я людини. 
Запропоновано програму розвитку емоційного інтелекту педагогів. 
Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. – №1 (100). 
«Нові підходи до післядипломної педагогічної освіти» 
 
У номері розкриваються теоретичні засади переходу на кредитно-
модульну та кредитно-трансферну системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, а також синергетичного та андрагогічного 
підходу до навчання у післядипломній педагогічній освіті; 
організації компетентнісно орієнтованого навчального процесу 
підвищення кваліфікації вчителів в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти, формуванні проектної компетентності сучасного 
вчителя.  



Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №2 (101) 
“Стратегічний розвиток освіти”  
 
Розкриті наукові основи формування концепції і програми розвитку 
освіти, її вплив на стратегічний розвиток науково-технічного 
прогресу. Вказано на недоліки впровадження Болонського процесу в 
Україні, на організацію самомоніторингу як стратегічного напрямку 
саморозвитку особистості та її самореалізації у суспільстві.  

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №3 (102) 
«Формування європейської вищої освіти в Україні» 
 
У спецвипуску представлені такі матеріали: «Освіта та якість життя 
населення: сучасний аспект»; «Моніторинг управління освітніми 
ресурсами вищих навчальних закладів»; «Стимулирование научной 
активности профессорско-преподавательских коллективов»; 
«Болонський процес і основні принципи та етапи формування зони 
європейської вищої освіти».  

Імідж сучасного педагога №4 (103) 2010 року 
«Технологічна освіта в умовах профільного навчання» 
 
У номері акцентується увага на упровадженні нових форм організації 
технологічної освіти, її розвиток у майбутньому в умовах 
профільного навчання старшокласників.Широко представлені творчі 
проекти на виготовлення скатертини різними техніками 
Полтавського регіону, дитячої блузи, підставки для квітів, табурета-
трансформера, в’язанні домашнього взуття. 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №5 (104) 
«Управління освітніми інноваціями» 
 
Розкриті теоретичний і практичний аспекти освітніх інновацій, 
організацію моніторингу якості освіти в контексті педагогічної 
інноватики. Досвід зарубіжних країн представлений матеріалами: 
«Розвиток університетської освіти Англії та Уельсу: аналіз 
міжнародних тенденцій» і Інноваційна підготовка студентів у 
технічних університетах Німеччини». 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №6-7 
(105-106). «Тенденції розвитку дошкільної освіти» 
 
У номері представлена проблема підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів, а саме: стан їх готовності до 
реалізації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку; висвітлена 
їх прогностична діяльність. Сконцентрована увага на особливостях 
підготовки майбутніх вихователів у контексті реалізації базової 
програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Cвіті.  



 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №8 (107) 
«Художня культура України» 
 
У номері представлені науково-практичні матеріали кафедри 
художньої культури Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, а саме: «Світоглядні вірування 
східних слов’ян як елемент художньої культури українського 
народу» (до теми «Художня культура України найдавніших часів»); 
варіативний проект регіональної програми навчального курсу 
«Українська художня культура» (для 10 класу); «Формування 
європейських стилів в архітектурі та музиці». 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №9 (108) 
«Напрями наукової діяльності КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
 
Номер журналу присвячений лідеру післядипломної педагогічної 
освіти України КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 
Акцент зроблено на тому, що інститути післядипломної педагогічної 
освіти є модераторами реформ освіти.  

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2010. –  №10 
(109). «Актуальні тенденції розвитку освіти дорослих» 
 
У номері піднімається важлива проблема сьогодення – це освіта для 
ціложиттєвої досконалості дорослих сучасної України, Угорщини, 
Польщі, Австралії, Молдови, Вірменії. 
Особлива увага приділялася питанням управління аналітико-
експертними знаннями у сфері загальної середньої освіти регіону 
через сертифікацію експертів та європейським стандартам і 
принципам оцінювання освіти.  

 


