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ВСТУП 

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти є провідним  закладом 

вищої освіти комунальної власності Волинської обласної ради, складовою вітчизняної 

системи післядипломної педагогічної освіти, який підвищує кваліфікацію керівних та 

педагогічних кадрів, сприяє розвитку освіти на регіональному рівні, здійснює науково-

методичний супровід упровадження галузевих реформ та інноваційних процесів. 

 До складу колективу Інституту входить 67 штатних одиниць педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників; у структурі функціонує три кафедри, дві 

науково-дослідні лабораторії, 12 відділів, ресурсний центр підтримки інклюзивної 

освіти, бібліотеку з електронним каталогом, музей освіти Волині. 

У своїй діяльності Волинський ІППО керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про 

республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і 

Cевастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, 

Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа», 

іншими чинними законодавчими та нормативно-правовими документами.  

Діяльність працівників ВІППО у 2020 році була спрямована на забезпечення 

науково-методичної та організаційної роботи з упровадження Державного стандарту 

початкової  освіти, підготовки учителів початкових класів, директорів та заступників 

директорів до роботи у Новій українській школі, реалізації особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного та діяльнісного підходів. 

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації навчання на курсах підвищення 

кваліфікації було організоване для 46 категорій педагогічних працівників, 35 груп  

тематичних курсів. У 2020 році курси підвищення кваліфікації пройшли 8263 

педагогічних працівників, за іншими формами з отриманням сертифіката – 5608. 

Розвиток наукової діяльності Інституту впродовж звітного року знаходив системну 

пріоритетність в усіх стратегічних напрямах. Розроблено проєкт наукового 

дослідження за загальноінститутською темою «Проєктування інноваційного 

середовища післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії педагога», проєкти підтеми структурних підрозділів. У структурі проведених 

наукових заходів (семінарів, конференцій, форумів), кількість яких має тенденцію до 

поступового збільшення, основне місце займають всеукраїнські та регіональні заходи. 

За звітний період зростала чисельність співробітників, які брали участь у міжнародних 

заходах.  

Ефективно та результативно здійснено діяльність в межах всеукраїнських програм і 

проєктів, зокрема «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність».  

Для активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді здійснювалася 

систематична робота щодо науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти і 

педагогічної спільноти області, актуалізувались питання педагогічного краєзнавства. 

Якісно здійснено організаційний та науково-методичний супровід проведення 

конкурсів фахової майстерності,  ЗНО,  всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів.    

Основні завдання діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти  у 2020 році:  

– створення освітнього середовища для забезпечення неперервної освіти 

педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа», Порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
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підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, нових 

професійних стандартів,  напрямів реформування системи освіти та суспільних 

викликів;  

– забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Державного 

стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової середньої освіти;  

– здійснення підготовки педагогічних кадрів для роботи із дітьми з особливими 

освітніми потребами, забезпечення науково-методичного та психолого-педагогічного 

супроводу процесу впровадження інклюзивного навчання; 

– здійснення організаційно-методичних заходів щодо впровадження Концепції 

національно-патріотичного виховання в систему освіти України, Програми «Нова 

українська школа»; 

– забезпечення можливостей персоніфікації освітнього процесу шляхом 

дистанційного навчання, застосуванням електронних технологій; 

– реалізація науково-дослідної теми «Проєктування інноваційного середовища 

післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

педагога», підтем структурних підрозділів Інституту; 

– науковий супровід та координація дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського, регіонально рівнів; 

– організація та методичний супровід проведення ЗНО, регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти; 

– науково-методичний та організаційний супровід проведення всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; 

– запровадження технологій неформальної освіти та форм надання освітніх послуг 

населенню регіону за запитами об’єднаних територіальних громад; 

– розширення інформаційно-віртуального простору Волинського ІППО.  

Волинський ІППО, будучи складовою сучасної системи неперервної освіти 

дорослих, у 2021 році має за мету максимально задовольняти професійно-фахові, 

індивідуально-особистісні, соціокультурні запити замовників освітніх послуг, створити 

такий відкритий освітній простір, що мотивує до постійної творчої самоактуалізації 

шляхом формальної та неформальної освіти; передбачає впровадження 

багатоваріантних освітніх програм, моделей, форм освіти дорослих, реалізацію 

інноваційних методологічних підходів. 

 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

В Інституті працює: три кафедри (педагогіки та психології; менеджменту освіти; 

теорії та методики викладання шкільних предметів); дві науково-дослідні лабораторії 

(освітніх інновацій; соціологічних досліджень та розвитку освіти); дванадцять відділів 

(навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти; гуманітарних дисциплін; 

природничих дисциплін; фізико-математичних дисциплін; початкового навчання та 

дошкільного виховання; інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; 

управління закладами освіти; новацій та передових педагогічних технологій; 

практичної психології і соціальної роботи; зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень; виховної роботи; інформаційного забезпечення освіти); 

ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти; функціонують бібліотека та музей 

освіти Волині. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
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Структура Волинського ІППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Засідання вченої ради 

Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої визначається 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про республіканський (Автономної 

Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 

післядипломної педагогічної освіти, Статутом Волинського ІППО, Положенням про 

вчену раду Волинського ІППО.  

Вчена рада Інституту працює для розв’язання основних питань діяльності Інституту 

щодо забезпечення умов організації післядипломної педагогічної освіти керівних і 

педагогічних кадрів відповідно до сучасних світових стандартів в освітній галузі. 

Відповідно до плану роботи Інституту за 2020 рік проведено шість планових 

засідань вченої ради та одне позапланове. 

Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту: 

– Про наукову роботу у Волинському ІППО (січень, Ткачук Н. М.). 

– Про нові підходи щодо підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів 

області (січень, Вітюк В. В.). 

– Про схвалення Положення про організацію освітнього процесу у Волинському 

інституті післядипломної педагогічної освіти (січень, Вітюк В. В.). 

– Про внесення змін до складу вченої ради Волинського ІППО (березень, Олешко П. С.). 

– Про призначення завідувача кафедри теорії та методики викладання шкільних 

предметів (березень, Олешко П. С.). 
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– Про запровадження карантину у Волинському ІППО (березень, Олешко П. С.). 

– Про забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

Волинського ІППО (березень, Ткачук Н. М.). 

– Про формування комунікативної компетентності як необхідного компонента 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога (березень, Кліш П. А.). 

– Про організацію освітнього процесу у Волинському інституті післядипломної 

педагогічної освіти в період карантину (березень, Вітюк В. В.). 

– Про схвалення проєктів науково-дослідної роботи кафедр, лабораторій: 

«Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» 

(кафедра менеджменту освіти); «Формування психологічно-педагогічної готовності 

педагогів до професійної діяльності в умовах НУШ» (кафедра педагогіки та 

психології); «Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Концепції НУШ» 

(кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів); «Формування 

інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної 

педагогічної освіти» (науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій); 

«Соціологічний аналіз проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в 

освітньому середовищі регіону» (науково-дослідна лабораторія соціологічних 

досліджень та розвитку освіти) (березень, Ткачук Н. М.). 

– Про схвалення Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, 

які можуть надаватися Волинськиим інститутом післядипломної педагогічної освіти 

(березень, Олешко П. С.). 

– Про формування педагогічної майстерності в умовах НУШ (травень, Луцюк А. М.). 

– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-

експериментальної роботи з теми «Формування компетентної особистості в умовах 

інноваційного освітнього середовища» у Волинському науковому ліцеї-інтернаті 

Волинської обласної ради (травень, Вітюк В. В.). 

– Про реалізацію I (діагностико-концептуального) етапу дослідно-

експериментальної роботи з теми «Моделювання STEM-середовища закладу освіти як 

умова самореалізації особистості» в ОНЗ «Навчально-виховний комплекс 

“Локачинська загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія”» Локачинської районної 

ради Волинської області (травень, Луцюк А. М.). 

– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-

експериментальної роботи з теми «Розвиток життєвих навичок учнів в умовах 

сприятливого освітнього середовища» у навчально-виховному комплексі «Ківерцівська 

ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області» 

(травень, Поліщук Н. А.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Управління процесом 

морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного освітнього середовища» у 

комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа І–ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (травень, 

Ткачук Н. М.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Моделювання 

інноваційного середовища навчального закладу для формування соціально адаптованої 

особистості» у комунальному закладі «Луцький НВК № 23 Луцької міської ради 

Волинської області» (травень, Турчина Л. І.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Інтелектуально-

духовний розвиток особистості школяра в умовах інноваційного освітнього 
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середовища» у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» (травень, Вітюк В. В.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи 

сприяння здоров’ю» у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 12 Луцької міської ради» (вересень, Поліщук Н. А.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи 

розвитку соціально активної особистості» у комунальному закладі «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей Луцької міської ради» (вересень, Поліщук Н. А.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості школяра» у 

комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської 

ради Волинської області» (вересень, Ткачук Н. М.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального етапу) дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Розвиток соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження 

акмеологічних технологій» в Комунальному закладі загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради» (вересень, Лук’янчук Г. Я.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей 

школярів» на базі Столинсько-Смолярської гімназії Рівненської ОТГ Волинської 

області (вересень, Рудь О. В.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах 

інноваційного освітнього простору» в комунальному закладі «Луцький НВК № 26 

Луцької міської ради Волинської області» (вересень, Турчик І. В.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах 

інноваційного освітнього середовища» у Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ 

ступенів № 6 Нововолинської міської ради (вересень, Ясінська Н. В.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування соціально активної особистості учня в умовах “школи повного 

дня”» у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 

Луцької міської ради Волинської області» (вересень, Муляр О. П.). 

– Про реалізацію II (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Компетентнісний підхід як фактор гуманізації інноваційного освітнього 

середовища» у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс «ЗОШ 

І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області» (вересень, 

Луцюк А. М.). 

– Про реалізацію II (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища освітнього 

закладу» у Головненській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Центр освіти 

та соціально-педагогічної підтримки», Затурцівській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», 

Княгининівському ліцеї Волинської обласної ради, Люблинецькому ліцеї Волинської 

обласної ради (вересень, Вітюк В. В.). 
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– Про інтегроване навчання та технології критичного мислення в освітньому процесі 

НУШ (листопад, Муляр. О. П.). 

– Про змістові аспекти професійного розвитку керівників ЗЗСО в умовах 

реформування (листопад, Сташенко М. О.). 

– Про підтримку ініціативи щодо здійснення дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня (листопад, Вітюк В. В., Кінах Н. В.). 

– Про зміну наукового керівника дослідно-експериментальної роботи у 

комунальному закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради 

Волинської області» з теми «Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з 

особливими освітніми потребами» (листопад, Ткачук Н. М.). 

– Про схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів у 2021 році (листопад, Вітюк В. В.).  

– Про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації (листопад, Рубльова Н. О.). 

– Про схвалення звіту про роботу ВІППО у 2020 році (грудень, Ткачук Н. М.). 

– Про схвалення плану роботи на 2021 рік (грудень, Вітюк В. В.). 

– Про схвалення до друку матеріалів науково-методичного вісника «Педагогічний 

пошук», 2020 р. (протягом року, Рубльова Н. О.). 

– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2019/2020 

навчальному році претендували на присвоєння педагогічних звань (січень, березень, 

Рубльова Н. О.). 

– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Рубльова Н. О.). 

 

3. Засідання науково-методичної ради 

Протягом року в Інституті працювала науково-методична рада. Науково-методична 

рада діє відповідно до Статуту Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти та Положення про науково-методичну раду Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

Відповідно до плану роботи ВІППО за звітний період проведено п’ять засідань 

науково-методичної ради. 

Основні питання, які виносилися на засідання науково-методичної ради Інституту: 

– Про розбудову інформаційного простору Інституту засобами G Suite for Education 

(лютий, Остапчук Л. Р.). 

– Про затвердження планів роботи обласних авторських лабораторій на 2020 рік 

(лютий, Шинкарук І. В.). 

– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2019/2020 

навчальному році претендують на присвоєння педагогічних звань (лютий, Верба Т. П.). 

– Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників в період карантину 

(квітень, Вітюк В. В.). 

– Про підсумки проведення першого зонального та другого регіонального турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (квітень, Шинкарук І. В.). 

– Про роль міжнародних проєктів у професійному розвитку педагогів (квітень, 

Бацмай С. А.). 

– Про виставкову діяльність ВІППО в освітньому просторі Нової української школи 

(червень, Шинкарук І. В.). 

– Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: 

результативність, аналітика, перспектива (червень, Миколайчук А. В.). 

– Про забезпечення умов для індивідуальної освітньої траєкторії (жовтень, Верба Т. П.). 
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– Про формування інноваційного методичного простору в умовах децентралізації 

(жовтень, Поліщук Н. А.). 

– Про розробку освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

у 2021 році (жовтень, Вітюк В. В.). 

– Про роботу відділу практичної психології та соціальної роботи (грудень, 

Андрейчин С. Р.).  

– Про особливості та проведення ЗНО у 2021 році (грудень, Корнейко А. О.). 

– Про результати вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду у 2020 

році (грудень, Шинкарук І. В.). 

– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Верба Т. П.). 

 

ІІ. Масові педагогічні, наукові заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів 

Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи: 

 

№ 

з/п 

Підрозділ, 

відповідальний 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Форма підведення 

підсумків 

Травень 

1 Кафедра теорії 

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Ягенська Г. В. 

Вебінар на платформі 

проєкту «Якість освіти»  

з теми «Як створювати  

і використовувати навчальні 

завдання, які хочеться 

виконувати» 

6 травня 360 URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=2

PC19-94ukU 

 

2 Кафедра 

менеджменту 

освіти 

 Всеукраїнська інтернет-

конференція «Формування 

професійної компетентності 

керівника закладу освіти  

в умовах змін» 

29 травня 53 Електронний збірник 

матеріалів. URL: 

https://drive.google.com/ 

file/d/1IdKSffnY35gpQ

pV1Ms5-Xv1Z57MW-

kf_/view 

 Червень 

3 Кафедра теорії 

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Мартинюк О. С., 

Кобель Г. П. 

Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Савош В. О. 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція з міжнародною 

участю 

«Моделювання в освітньому 

процесі» 

05–07 червня  48 Матеріали 

конференції 

4 Науково-

дослідна 

лабораторія  

соціологічних 

досліджень та 

розвитку освіти, 

Романчук Г. Д. 

Відділ виховної 

роботи, 

Силюк А. М. 

 

«Освіта та виховання  

в родині Косачів»  

V Всеукраїнські Косачівські 

педагогічні читання, 

приурочені до 150-річчя 

Андроника Лазарчука, 

відомого українського 

художника і педагога-

організатора художньої 

освіти на Волині і в Україні, 

та 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки 

 

 

 

26 червня 150 Програма, збірник 

статей, 

інформація на сайті 

ВІППО 

https://www.youtube.com/watch?v=2PC19-94ukU
https://www.youtube.com/watch?v=2PC19-94ukU
https://www.youtube.com/watch?v=2PC19-94ukU
https://drive.google.com/
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Серпень 

5 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Бацмай С. А.  

Всеукраїнський тренінг 

«Віддалене навчання»  

для методистів англійської 

мови закладів 

післядипломної педагогічної 

освіти 

17–20 серпня  22 Статті на сайтах МОН 

України та Британської 

ради в Україні, 

сертифікати МОН 

України та Британської 

ради 

Вересень 

6 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Бацмай С. А.  

Тренінг для вчителів 

англійської мови Волинської, 

Закарпатської та 

Чернівецької областей  

«Дистанційне навчання 

англійської мови»  

07–10 вересня  22 Статті на сайтах МОН 

України та Британської 

ради в Україні, 

сертифікати МОН 

України та Британської 

ради 

7 Кафедра 

педагогіки  

та психології 

ВІППО спільно 

з кафедрою 

загальної 

педагогіки  

та дошкільної 

освіти ВНУ 

Всеукраїнський науково-

методичний семінар 

«Дошкільна освіта для 

сталого розвитку» за участю 

головного наукового 

співробітника лабораторії 

дошкільної освіти та 

виховання Інституту проблем 

виховання Національної 

академії педагогічних наук 

України, доктора 

педагогічних наук, професора 

Гавриш Наталії Василівни  

(м. Київ) 

28 вересня 100 Сертифікація 

учасників, залучення 

регіональних ЗМІ 

8 Кафедра теорії 

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Ягенська Г. В. 

Вебінар на платформі  

«На урок» з теми 

«Використання 

нестандартних завдань  

у навчанні природничих 

дисциплін» 

30 вересня 1750 URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=1

R_bOP22XoY&feature

=emb_logo 

Жовтень 

9 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін,  

Заїка О. О. 

Дигітальний конгрес 20.20 10 жовтня    

Листопад 

10 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Бондарук Л. М. 

І Міжнародний науково-

методичний семінар «Стан і 

перспективи методики 

вивчення польської мови у 

закладах середньої та вищої 

освіти» 

9–13 листопада   Організація роботи 

секції та презентація 

роботи інституту. 

Публікація тез у 

збірнику матеріалів 

конфренції 

Грудень 

11 Кафедра теорії 

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Ягенська Г. В. 

Вебінар на платформі 

проєкту «Якість освіти»  

з теми «Розвиваємо 

дослідницькі уміння  

та критичне мислення 

школярів з посібниками 

“Я дослідник. Біологія”» 

01 грудня 900 URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=

R3ilZv9km6g&feature=

youtu.be 

 

 

Участь працівників ВІППО у заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів 

Протягом року працівники Інституту взяли участь у заходах міжнародного і 

всеукраїнського рівнів 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1R_bOP22XoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1R_bOP22XoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1R_bOP22XoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1R_bOP22XoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R3ilZv9km6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3ilZv9km6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3ilZv9km6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3ilZv9km6g&feature=youtu.be
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Підрозділ Міжнародні 

науково-

практичні 

конференції 

Всеукраїнські 

науково-

практичні 

конференції 

Педагогічні 

читання 

(круглі столи) 

 

Наукові 

семінари 

 

Інші 

заходи 

 

Кафедра теорії та методики 

викладання шкільних 

предметів 

11 13 – 2 1 

Кафедра педагогіки  

та психології 

16 5 2 9 6 

Кафедра менеджменту 

освіти 

8 8 2 3 9 

Науково-дослідна 

лабораторія  

соціологічних досліджень 

та розвитку освіти  

4 5 2 – – 

Науково-дослідна лабораторія 

освітніх інновацій 

– 3 1 – 1 

Відділ новацій та передових 

педагогічних технологій 

2 1 1 – 2 

Відділ 

управління закладами 

освіти 

– – 1 – – 

Відділ фізико-

математичних дисциплін 

2 2 – – – 

Відділ 

виховної роботи 

– 4 2 – 4 

Відділ практичної 

психології і соціальної 

роботи 

1 2 – 7 – 

Відділ гуманітарних 

дисциплін 

2 3 1 9 6 

Відділ початкового 

навчання та дошкільного 

виховання 

3 7 – – – 

ВСЬОГО 49 53 12 30 29 

 

ІІІ. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО 

У 2020 році колектив Інституту розпочав роботу над науковим дослідженням з теми 

«Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога» (наказ ВІППО № 25-од від 06.02.2020 р.). 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт дослідження. Створення умов 

для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів та керівників закладів 

освіти, вільного вибору форм, видів, напрямів, змісту навчання упродовж 5 років в 

освітньому середовищі післядипломної освіти.  

Концептуальна ідея дослідження полягає у створенні організаційно-педагогічних 

умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів шляхом проєктування 

моделі відкритої післядипломної освіти на базі Волинського ІППО. 

Об’єкт дослідження: інноваційне освітнє середовище післядипломної педагогічної 

освіти. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови моделювання 

індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів. 

Мета дослідження: розробка та апробація моделі відкритого освітнього 

середовища післядипломної освіти для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

професійного розвитку педагогів.  
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Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що реалізація 

індивідуальної освітньої траєкторії педагогів можлива, якщо розвиток освітнього 

середовища післядипломної освіти проєктувати на засадах відкритої освіти, 

забезпечити ефективність використання внутрішніх ресурсів Волинського ІППО, 

об’єднати навколо закладу науковий, інноваційний та методичний потенціал інших 

суб’єктів освітніх послуг у сфері післядипломної освіти.  

Завдання проєкту 

1. Здійснити аналіз стану розробленості проблеми професійного розвитку педагогів 

за індивідуальною освітньою траєкторією в умовах модернізації неперервної 

педагогічної освіти. 

2. Обґрунтувати принципи побудови відкритого освітнього середовища в межах 

регіонального простору як інноваційної моделі підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів. 

3. Розробити та апробувати модель відкритого освітнього середовища на базі 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4. Обґрунтувати критерії та показники ефективності моделі відкритого освітнього 

середовища післядипломної педагогічної освіти. 

5. Розробити концептуальні, нормативні, регулятивно-методичні документи щодо 

механізму реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів та взаємодії суб’єктів 

відкритого освітнього середовища.  

6. Розробити та апробувати комплекс програмного й навчально-методичного 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів 

освіти для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. 

7. Укласти методичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу 

професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів за індивідуальною освітньою 

траєкторією.  

Перший (теоретико-моделювальний) етап (2020 р.) був присвячений вивченню 

стану проблеми дослідження в психолого-педагогічній літературі, розробці 

концептуальної моделі, пакету нормативних та регулятивно-методичних документів 

щодо механізму реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів у відкритому 

середовищі післядипломної освіти.  

Упродовж І етапу НДР досліджено еволюцію становлення, сутності та сучасних 

тенденцій розвитку відкритого освітнього середовища післядипломної освіти, з’ясовано 

сутність ключових понять дослідження: «відкрите освітнє середовище», «індивідуальна 

траєкторія», «проєктування середовища», «проєктно-впроваджувальна діяльність 

педагога». 

Окреме завдання полягало в розробленні методики проведення констатувального 

експерименту та проведенні пілотного дослідження. Мета дослідження полягала в 

визначенні якості послуг, які Інститут надає для реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії, а також вивчення запиту щодо створення відповідних умов.  

Визначено маркерні питання для опитування: на якому рівні професійної 

компетентності перебуває конкретний педагог на певний час; наскільки він усвідомлює 

важливість до зростання; чи здатний до самоосвітньої діяльності; якої саме допомоги 

потребує тощо. Масив опитаних – 355 педагогів, з них 73 % підвищували кваліфікацію 

у 2020 році. Опитування дозволило з’ясувати запити педагогів щодо форм підвищення 

кваліфікації (рис. 1), ставлення дирекції школи до щорічного підвищення кваліфікації 

педагогів (рис. 2). 
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Найбільш прийнятна для Вас форма підвищення кваліфікації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Форми підвищення кваліфікації, % 

 

Чи адміністрацією закладу освіти, в якому Ви працюєте, 

заохочується проходження підвищення кваліфікації щорічно? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Ставлення адміністрації закладів освіти  

до щорічного підвищення кваліфікації педагогів, % 
 

Аналіз результатів засвідчив, що: 33,9 % опитаних педагогів розуміють потребу в 

проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку, 55,7% – «ще не 

задумувались над цим питанням», 10 % опитаних визнали, що це питання їх не турбує.  

Половина опитаних респондентів вказали на важливість системності професійного 

розвитку, потребі ведення особистих портфоліо та накопичення матеріалів, які 

засвідчують процес підвищення кваліфікації в міжатестаційний період (рис. 3). 
 

Чи маєте Ви електронне портфоліо, де зберігаєте свої досягнення,  

методичні розробки, електронні освітні ресурси тощо? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Форми систематизації матеріалів професійного розвитку педагогів, % 

Онлайн – 30,3 

Заочна,  
дистанційна – 4,1 

Очно-  
дистанційна – 20,4 

Очна – 62,9 

Так – 82,5 

Важко сказати – 10,4 

Ні – 6,8 

  

Так – 46,50 

Ні – 16,10 

Інше (напишіть) – 2,70 Маю портфоліо  
в паперовому 

варіанті – 26,50 

Маю власний блог – 
8,20 
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Аналіз результатів пілотного дослідження дав підстави стверджувати, що освітнє 

середовище закладу післядипломної педагогічної освіти потребує розширення через 

упровадження практико-орієнтованих моделей організації форм навчання та 

інтерактивних способів організації навчальної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

Зокрема, відповіді на питання «Яким формам Ви віддали б перевагу, проєктуючи 

індивідуальну освітню траєкторію?» дали такий узагальнений результат: майстер-

клас (54 %), практичні заняття (48,9 %), тренінг (37,6 %), семінар-практикум (34,8 %), 

короткотермінові форми підвищення кваліфікації (29 %), вебінари (26 %), конференції 

з обміну досвідом (24,4 %), круглий стіл (17,6 %), ділова/рольова гра (15,8 %), 

індивідуальне консультування (15,4 %), тематична дискусія (11,8 %), науково-

практичні конференції (5 %).  

Пілотне дослідження дозволило з’ясувати, що сучасний педагог має можливість 

вибору суб’єктів підвищення кваліфікації та професійного розвитку, зокрема: 

підвищували свою кваліфікацію на різних платформах та ресурсах (74, 09 %), ВІППО 

(71,8 %), районних/міських методичних заходах (56,82 %), в інших обласних інститутах 

післядипломної педагогічної освіти (11,36 %), участь у закордонних програмах та 

проєктах (10 %).  

 

Яким формам навчання Ви надали б перевагу,  

проєктуючи індивідуальну освітню траєкторію?

 
Рисунок 4. Форми навчання щодо реалізації індивідуальної професійної траєкторії, % 

 

З’ясовано найактуальніші проблеми, які хвилюють учителів при плануванні 

індивідуальної освітньої траєкторії: інформація про тематику на 5 років на сайті ВІІПО, 

організаційні етапи планування, інформація про різні форми підвищення кваліфікації в 

соціальних мережах; визначення напряму проєктування своєї освітньої траєкторіїї, 

можливість обмінюватися педагогічним досвідом, методичні рекомендації та 

консультування щодо упровадження педагогічних інновацій, творчих ідей, нових 

підходів для забезпечення якісної освіти, зміни в освітній політиці, вдосконалення 

технології проєктувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку.  

Педагоги підтвердили актуальність питань організаційного та методичного 

супроводу проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку 

(рис. 5).  

Науково-практична конференція  

Тематична дискусія  

Індивідуальне консультування працівників ВІППО з теоретичних та методичних 
питань викладання Вашого предмета 

Ділова/рольова гра 

Круглий стіл 

Цикл лекцій з певної проблеми, яка цікава для Вас, вебінар 

Конференція з обміну досвідом 

Вебінар  

Проведення працівниками ВІППО короткотермінових форм підвищення кваліфікації 
за запропонованою вами тематикою (онлайн) 

Семінар-практикум 

Тренінг 

Практичні заняття 

Майстер-клас  

7,3 

14,1 

19,7 

20,9 

21,4 

21,97 

30 

30 

37,2 

38,7 

46,8 

57,5 

67,3 
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Чи хотіли б Ви взяти участь у вебінарі з питань проєктування  

індивідуальної освітньої траєкторії в освітньому середовищі Волинського ІППО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Запити педагогів щодо науково-методичного супроводу  

проєктування індивідуальної траєкторії, % 

 

Результати першого етапу дослідження підтвердили актуальність та доцільність 

проведення дослідження з теми «Проєктування інноваційного середовища 

післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

педагога». 

Теоретико-методичні результати дослідження теми презентовано у наукових 

статтях, внесених до наукометричних баз (SCOPUS, WoS), – шість, фахових виданнях – 

три, в інших виданнях – 15, в одній колективній монографії та одній одноосібній 

монографії, оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях – 45, на форумі освітніх інновацій, семінарах різних рівнів, круглих 

столах. 

Повний звіт за І етап науково-дослідної роботи розміщено на офіційному сайті 

Інституту («Наукова діяльність ВІППО». URL: http://vippo.org.ua/index.php? 

pagename=scientific-work). 

 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу 

Науково-дослідна робота здійснювалось у процесі виконання колективами 

структурних досліджень із підтем, які є складниками загальної теми «Проєктування 

інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії педагога».  

Теми структурних підрозділів визначено шляхом конкретизації колективної 

проблеми дослідження відповідно до профілю діяльності, з урахуванням Професійного 

стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

(наказ Міністерства соціальної політики України № 1143 від 10.08.2018). 

Індивідуальні теми працівників кожного структурного підрозділу відповідають 

тематиці дослідження загальної проблеми Інституту та темі структурного підрозділу, 

конкретизовані відповідно до Державного стандарту початкової освіти (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87), Державного стандарту базової 

середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898). 

Кафедра менеджменту освіти 

Тема. «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 

змін». 

Так – 77,20 

Ні – 19,70 

Вже брав(ла) участь  
у такому заході – 3,10 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientific-work
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientific-work
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Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження. Створення умов 

формування управлінської компетентності шляхом реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії керівників закладів освіти, вільного вибору форм, видів, напрямів, змісту 

навчання в освітньому середовищі післядипломної освіти.  

Об’єкт дослідження. Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах 

інноваційних змін.  

Предмет дослідження. Зміст, форми та методи формування і розвитку компонентів 

професійної компетентності керівника закладу освіти, які відповідатимуть соціальному 

запиту суспільства в умовах реалізації Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Концепції «Нова українська школа», автономії та децентралізації управління. 

Мета дослідження полягає у розробці та апробуванні моделі індивідуальної 

післядипломної освітньої траєкторії керівника, спрямованої на формування і розвиток 

компонентів управлінської компетентності в умовах автономії та децентралізації.  

Відповідно до завдань на першому етапі розроблено проєктну документацію щодо 

механізму реалізації індивідуальної освітньої траєкторії підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти у відкритому середовищі післядипломної освіти. 

Завершено підготовку до педагогічного експерименту щодо організації освітнього 

процесу для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії керівників закладів освіти. 

Проаналізовано актуальні проблеми управлінської діяльності, визначено зміст, форми і 

методи професійного самовдосконалення керівників закладів загальної середньої 

освіти, визначено технології проєктування моделі формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін. За результатами І етапу 

дослідження організовано і проведено інтернет-конференцію «Формування 

професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін». 

Дослідження за темою кафедри здійснюється через призму індивідуальних 

досліджень науково-педагогічних працівників: «Організаційна складова управлінської 

компетентності керівника» (Сташенко М. О.), «Інформаційно-технологічна 

компетентність керівника закладу загальної середньої освіти» (Кондіус І. С.), 

«Моніторингова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в системі 

якості освіти» (Корнейко А. О.), «Імперативи лідерства в системі формування 

професійної компетентності керівника» (Купира М. І.), «Розвиток управлінської 

компетентності керівника закладу освіти в адаптивних умовах» (Лук’янчук Г. Я.), 

«Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу освітніх закладів» 

(Остапйовський І. Є.), «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на 

прийняття управлінських рішень» (Радецька І. В.), «Медіа-інформаційна 

компетентність керівника закладу освіти», «Релігійний компонент в освітньому 

менеджменті: нормативно-правовий аспект» (Рудь О. В.). 

Відповідно до завдань першого етапу в межах індивідуальних тем дослідження: 

здійснено аналіз наукової літератури з проблеми, теоретичне обґрунтування сутності 

понять, розкрито теоретико-прикладні аспекти дослідження. 

 Матеріали досліджень використовуються в освітньому процесі ВІППО: у змісті 

проведення навчально-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, лекційних та 

практичних занять. 

Теоретико-методичні результати дослідження теми презентовано однією збіркою 

матеріалів інтернет-конференції, в одній статті фахових видань, оприлюднено у 12 

збірках матеріалів конференцій, у тому числі двох міжнародних науково-практичних 

конференціях, 10 всеукраїнських науково-практичних конференціях, на засідання 

вченої ради ВІППО. 
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Кафедра педагогіки та психології 

Тема. «Формування психолого-педагогічної готовності педагога до професійної 

діяльності в умовах НУШ». 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт. Сприяння розвитку психолого-

педагогічної готовності педагогів до професійної діяльності в умовах НУШ шляхом 

забезпечення інноваційних умов у системі ППО. 

Об’єкт дослідження: професійна діяльність педагога в умовах Нової української 

школи 

Предмет дослідження: фактори формування психолого-педагогічної готовності 

педагогів до професійної діяльності в умовах НУШ. 

Мета дослідження: обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності 

моделі формування психолого-педагогічної готовності педагогів до діяльності в умовах 

НУШ. 

Колективом кафедри здійснювалась робота щодо розробки реалізації завдань 

проєкту науково-дослідної теми: взято участь в укладанні програми дослідження, 

встановлено особливості цілей, змісту формування готовності педагога до професійної 

діяльності в умовах НУШ; з’ясовано доцільність форм професійного розвитку через 

призму забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії педагогів. 

Напрями наукових досліджень викладачів обрано відповідно до проблеми кафедри: 

«Вітчизняна освіта в умовах цивілізаційного вибору України (Дем’янюк О. Й.); 

«Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах неперервної освіти» 

(Вітюк В. В.); «Теорія і практика онтогенезу творчої спрямованості дітей дошкільного 

віку» (Семенов О. С.); «Формування педагогічної майстерності в умовах НУШ (Луцюк 

А. М.); «Формування комунікативної компетентності як необхідного компонента 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога» (Кліш П. А.); «Впровадження педагогіки 

партнерства в освітнє середовище НУШ» (Остапйовська Т. П.); «Педагогічна логістика як 

умова проєктування освітнього середовища» (Кінах Н. В.); «Особистісно-професійний 

розвиток педагогів в умовах формальної та неформальної післядипломної освіти» 

(Ткачук Н. М.); «Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогів до НУШ» 

(Остапйовський О. І.); «Психологічна компонента індивідуальної траєкторії 

професіоналізації педагога» (Турчина Л. І.). 

Дослідження власних наукових тем здійснювалося в межах дослідницького проєкту 

кафедри з урахуванням актуальних завдання реформування змісту освіти та 

необхідністю розв’язання конкретних проблем освітньої практики. Практичні 

результати індивідуальних наукових досліджень знайшли відображення у 

нижчезазначеному:  

– розробка програм професійного розвитку, освітніх проєктів, організація дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти; 

– впровадження інноваційних технологій навчання дорослих; 

– укладання психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного 

навчання дорослих з використанням принципів андрагогіки; 

– створення інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку 

педагогів. 

Результати реалізації презентовано на засіданні кафедри педагогіки і психології 

ВІППО, обласних наукових заходах, сайті ВІППО. Результати першого етапу 

дослідження оприлюднено на регіональному науково-практичному семінарі 

«Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Концепції Нової української 

школи».  
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Теоретико-методичні результати дослідження теми кафедри презентовано в статтях, 

внесених до наукометричних баз даних ((SCOPUS, WoS), – 3, в статтях фахових видань 

– 2, статтях інших видань – 8, публікаціях колективної монографії – 5, збірках 

матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій – 9, 

збірках педагогічних читань, круглих столів – 7, форумі освітніх інновацій – 3. 

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 

Тема. «Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Концепції Нової 

української школи».  

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт. Нові підходи до розвитку 

фахової компетентності вчителів, які вироблені педагогікою, психологією, до цього 

часу недостатньо впроваджені в практику роботи закладів післядипломної педагогічної 

освіти. 

Подальшого вивчення потребує удосконалення паралельного використання 

традиційних методів, організаційних форм навчання та нових педагогічних технологій 

розвитку фахової компетентності вчителів у ППО з урахуванням їхніх індивідуальних 

та фахових особливостей; здійснення подальшого розвивального впливу на 

інноваційно-технологічну діяльність учителів у післядипломній педагогічній освіті. 

Такий підхід сприятиме розвитку фахової компетентності в системі ППО як головної 

передумови впровадження нового змісту шкільної освіти. 

Об’єкт дослідження: професійний розвиток педагогів у контексті реалізації 

Концепції Нової української школи.  

Предмет дослідження: педагогічні умови професійного розвитку вчителів 

у контексті реалізації Концепції НУШ. 

Мета дослідження: розробка та апробація інноваційних підходів професійного 

розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. 

Колективом кафедри реалізувалися завдання І проєкту науково-дослідної теми, які 

полягали в укладанні програми дослідження, вивченні стану дослідженості проблеми 

розвитку фахової компетентності вчителів у психологічній та педагогічній літературі, 

визначенні структури, критеріїв, показників та рівня розвитку фахової компетентності 

педагогів. 

У рамках реалізації науково-дослідної теми кафедри члени кафедри працюють над 

індивідуальними науковими проєктами, результати яких відображені у наукових і 

науково-методичних посібниках і публікаціях. Зокрема: «Індивідуальна професійна 

траєкторія вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін в освітньому процесі НУШ» 

(Муляр О. П.); «Вдосконалення і розвиток професійної компетентності вчителя 

математики за індивідуальною освітньою траєкторією» (Трачук Т. В.); «Формування 

ключових життєвих умінь учнів під час вивчення англійської мови» (Бацмай С. А.); 

«Індивідуальна траєкторія розвитку комунікативної компетентності педагога» 

(Жалко Т. Й.); «STEM-технології в системі реалізації концепції неперервної освіти» 

(Мартинюк О. С.); «Роль і місце фізичних задач у професійному розвитку вчителя 

фізики» (Кобель Г. П.); «Реалізація методичної системи формування дослідницьких 

умінь учнів у процесі вивчення біології» (Ягенська Г. В.); «Формування 

інформаційного середовища педагога суспільних дисциплін у системі післядипломної 

педагогічної освіти» (Миць М. Я.). 

Оприлюднення результатів І етапу дослідження здійснено на регіональному 

круглому столі «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації 

змісту освіти» за участю науковців закладів вищої освіти (м. Київ, м. Дніпро, 
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Тернопільська, Вінницька, Черкаська та Волинська області), а також педагогів закладів 

загальної середньої освіти та громадських організацій.  

Результатом роботи круглого столу стало видання збірника доповідей «Розвиток 

фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти», який 

розміщено на сайті ВІППО (URL: http://vippo.org.ua/files/school/zb1806-1601368156.pdf).  

Результати напрацювань за загальною темою дослідження укладено в збірці 

матеріалів круглого столу (1), презентовано на науково-практичних конференціях 

міжнародного та всеукраїнського рівнів (8).  

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій 

Тема. «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього 

середовища післядипломної педагогічної освіти». 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт. Підвищення рівня готовності 

педагогів опанувати і використовувати інноваційні освітні технології для реалізації 

сучасного змісту шляхом розроблення змістовно-методичного забезпечення такої 

підготовки у системі ППО. 

Об’єкт дослідження: професійний розвиток педагогів у системі післядипломної 

педагогічної освіти.  

Предмет дослідження: педагогічні умови розвитку інноваційної компетентності 

педагогів.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні й експериментальній перевірці 

ефективності педагогічних умов і моделі розвитку інноваційної компетентності 

педагогів у системі післядипломної освіти. 

Працівниками розроблено проєкт наукового дослідження «Формування інноваційної 

компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної 

освіти» (терміни виконання: 2020–2025 роки), який розміщено на сайті Волинського 

ІППО. 

Реалізовано І етап проєкту (діагностико-концептуальний) (січень – грудень 2020 р.). 

Проаналізовано стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній теорії та 

практиці, укладено бібліографічний список літератури. Уточнено сутність базових 

понять дослідження. Визначено структуру інноваційної компетентності педагогів. 

Сформовано діагностичний інструментарій для визначення рівнів готовності вчителів 

до застосування інноваційних освітніх технологій.  

Визначено критерії, показники і рівні формування інноваційної компетентності 

педагогів закладів освіти.  

Проведено соціологічне дослідження «Готовність педагогів до інноваційної 

діяльності». 

Про готовність до запровадження нововведень у власній професійній діяльності 

засвідчили 25 % респондентів, 57 % – частково готові, не готові – 10 %, не визначились – 

8 %. Інноваційна діяльність приваблива для педагогів бажанням поліпшити результати 

навчання (70 %), потребою в новизні, подоланні рутини (14 %), потребою у 

самовираженні та самовдосконаленні (16 %). Головною складовою успіху вчителі 

називають: впевненість у собі (72 %), чітке бачення мети (45 %), самостійно поставлену 

мету, наполегливість (62 %), пошук і внесення новизни (36 %), незалежність 

суджень (44 %), критичність мислення (35 %), творчість, креативність (31 %). Серед 

головних причин, що гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій, 

респонденти називають: недостатнє матеріальне забезпечення (64 %), поспішне 

впровадження (23 %), консерватизм в освіті (34 %), нестачу часу (47 %), недостатнє 

знання психології дитини (31%), відсутність учителів-новаторів у школі (11 %), 

http://vippo.org.ua/files/school/zb1806-1601368156.pdf
http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/436-rekomendatsiinyi-bibliohrafichnyi-spysok-literatury
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відсутність стимулювання (14 %) та необхідних теоретичних знань (32 %), слабку 

поінформованість про нововведення в освіті (21 %), недостатній розвиток 

дослідницьких умінь (15 %), стан здоров’я (31 %), власну інертність (14 %).  

Серед основних причин особистісного несприйняття педагогами інноваційних 

процесів респонденти зазначили: «не знаю, які будуть наслідки змін» – 34 %, «не хочу 

змінювати власний стиль викладання» – 24 %, «будь-які нововведення не стільки 

сприятимуть розв’язанню проблем, скільки примножать їхнє число» – 27 %, 

«упровадження інновацій суттєво впливає на інтенсифікацію праці, зростання 

навантаження на вчителя» – 48 %, «не вважаю за доцільне витрачати час на 

перенавчання» – 15 %, «мені ніколи цим займатись» – 45 %, «вважаю будь-які 

нововведення тимчасовим, швидкоплинним явищем» – 19 %, «уважаю будь-які 

нововведення даниною моді, а не дієвим засобом перетворення» – 11 %, «не можу 

зорієнтуватися в інформаційному потоці, не знаю з чого почати» – 23 %, інші 

причини – 33 %.  

Результати підтвердили актуальність дослідження, дозволили визначити напрями 

подальшої науково-дослідної діяльності в межах теми та за індивідуальними темами 

дослідження (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola). 

У межах теми працівники лабораторії здійснюють розробку індивідуальних 

наукових досліджень:  

«Формування готовності педагогів до використання квест-технології у системі 

післядипломної освіти» (Камінська В. В.). 

Розроблено проєкт реалізації індивідуальної теми «Формування готовності педагогів 

до використання квест-технології у системі післядипломної освіти». 

Укладено бібліографічні матеріали, глосарій з досліджуваного питання, створено 

мультимедійну презентацію «Квест-технологія в професійній діяльності педагога».  

Науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій спільно з науково-дослідною 

лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО розроблено анкету 

для педагогів з проблеми, проведено соціологічне дослідження «Готовність педагогів 

до використання квест-технології у системі післядипломної освіти» (вересень-жовтень 

2020 р. (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola). 

 «Формування готовності педагогів до використання STEM-технологій у системі 

післядипломної освіти» (Поліщук Н. А.). 

Розроблено проєкт теми індивідуального наукового дослідження; укладено 

бібліографічні матеріали, глосарій; створено банк даних про наявність та використання 

STEM-обладнання в закладах освіти області; проведено діагностику мотиваційної, 

методичної і технологічної готовності педагогічних працівників до впровадження 

STEM-освіти, вивчено їх потреби щодо науково-методичного супроводу; здійснюється 

науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти 

області з тематики упровадження інноваційної моделі STEM-освіти.  

Результати напрацювань за темою дослідження працівниками лабораторії 

узагальнено та презентовано у наукових статтях (3), матеріалах всеукраїнських 

науково-практичних конференцій (3), форумі інновацій (2), методичних рекомендаціях 

(1), стаття в колективній монографії (1).  

Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти 

Тема. «Соціологічний аналіз проєктування індивідуальної освітньої траєкторії 

педагога в освітньому середовищі регіону». 
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Проблематика дослідження. З’ясування якості та доцільності впровадження 

інновацій у системі післядипломної освіти для забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії педагога шляхом проведення соціологічного моніторингу.  

Об’єкт дослідження: проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в 

інноваційному освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти регіону. 

Предмет дослідження: індивідуальна освітня траєкторія педагога в інноваційному 

освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти регіону. 

Мета: проведення моніторингу організаційно-педагогічних умов проєктування 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога в освітньому середовищі регіону. 

За звітний період здійснено аналіз наукової літератури з проблем теоретико-

методологічного обґрунтування соціологічного вивчення проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії в інноваційному середовищі післядипломної педагогічної освіти. 

Проведено роботу над розробкою інструментарію пілотного соціологічного опитування 

педагогічних працівників щодо їх потреб, очікувань, можливостей у процесі вибору 

шляхів підвищення кваліфікації та їх готовності до проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії. Проведено пілотне дослідження за загальноінститутською темою 

наукового дослідження, а також за темами структурних підрозділів та індивідуальних 

тем досліджень працівників лабораторії (див. у розділі Х. «Моніторинг якості освіти 

регіону», п. «в»). 

Результати напрацювань за темою дослідження працівниками лабораторії 

узагальнено та презентовано на науково-практичних конференціях міжнародного і 

всеукраїнського рівнів (4), статтях у колективній монографії (2). 

Матеріали досліджень оприлюднено на наукових заходах Волинського ІППО, 

засіданнях вченої ради ВІППО. 

Педагогічні працівники відділів працювали над науково-методичними 

проблемами, тематика яких підпорядкована загальній науково-дослідній темі 

Інституту. 

Відділ виховної роботи 

Тема. «Проєктування професійного розвитку педагогів на ціннісних засадах Нової 

української школи» (Никитюк І. В.). 

Розроблено організаційно-змістову модель щодо розвитку професійних 

компетентностей педагогів. Організовано роботу постійно діючого семінару керівників 

методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної роботи, тематичні курси 

«Проєктування виховної системи в умовах Нової української школи» (Никитюк І. В.), у 

яких взяли участь заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-

організатори, класні керівники, вихователі, вчителі початкових класів. Програмою 

передбачено впровадження педагогічних методик та інноваційних виховних 

технологій, акцент зроблено на ціннісно-світоглядні засади Нової української школи, 

на проєктування виховного простору ЗЗСО. 

 Узагальнено матеріали щодо реалізації науково-методичної проблеми в одній статті 

колективної монографії. Здійснюється інформаційно-бібліографічний супровід 

діяльності ЗЗСО щодо проєктування інноваційного освітньо-виховного середовища.  

 Розроблено і підготовлено два бібліографічні аналітико-реферативні посібники: 

URL: http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home?layout=edit&id=799; URL: http://vollibr. 

org.ua/indephp/parks-home?layout=edit&id=799 

Відділ новацій та передових педагогічних технологій 

Тема. «Становлення вчителя-професіонала в умовах інноваційного освітнього 

середовища післядипломної освіти» (Шинкарук І. В.). 

http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home?layout=edit&id=799
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home?layout=edit&id=799


25 

 

Результати роботи над науково-методичною проблемою відображено в оновлених 

підходах до реалізації завдань відділу: сформовано обласний інформаційний банк 

електронних ресурсів закладів загальної середньої освіти, авторських лабораторій, 

перспективного педагогічного досвіду; розроблено: Порядок проведення першого, 

зонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», Порядок проведення 

другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», 

Методичні рекомендації по проведенню першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» та підготовці учасників другого (обласного) туру; оновлено: 

віртуальний освітній ресурс обласних авторських лабораторій, картотеку 

перспективного педагогічного досвіду освітян Волині. 

Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

Тема. «Формування Нової української школи на засадах впровадження хмарних 

сервісів» (Остапчук Л. Р.). 

Робота над науково-методичною проблемою знайшла відображення у розширенні 

інформаційного середовища ВІППО: створено сторінку «G Suite for Education» на сайті 

«Мережеві технології навчання»; оновлено вміст сторінок «Інформаційно-цифрова 

компетентність», «Хмарні технології у навчанні» для навчання використання хмарних 

технологій в освітньому процесі; розроблено і налаштовано доступ до турнірів 

розв’язування задач з інформатики в системі Ejudge. 

Відділ ЗНО та моніторингових досліджень 

Тема. «Моніторингові дослідження та зовнішнє незалежне оцінювання як складові 

системи забезпечення якості освіти» (Корнейко А. О.).  

У ході розробки теми, беручи за постулат твердження, що сенс освітнього 

моніторингу полягає у відстеженні якості освітніх процесів з метою виявлення 

відповідності результатів попереднім припущенням, зроблено висновок про доцільність 

та необхідність застосування технологій освітнього моніторингу і зовнішніх оцінювань 

(а також використання їх результатів) у розбудові системи забезпечення якості освіти. 

Результати теоретичних напрацювань емпірично перевіряються в ході практичної 

діяльності з адміністрування процедур зовнішнього оцінювання та моніторингових 

досліджень у закладах освіти області. Конкретні показники і найсуттєвіші узагальнення 

за результатами ЗНО та моніторингу основних параметрів освітньої системи містяться 

в інформаційно-аналітичних матеріалах, підготовлених відділом. На тлі встановлених 

підсумкових числових і якісних тенденцій (трендів) динаміки рівня освітніх досягнень 

учнів розроблено та апробовано алгоритм аналізу умов організації освітнього процесу в 

системі забезпечення якості освіти за рядом наскрізних параметрів, серед яких: 

кваліфікаційний рівень керівників та педагогів ЗО, фактори його зростання; 

інформаційне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення освітнього процесу; стан 

комфортності освітнього середовища (лояльних стосунків учителів і учнів) як один із 

факторів впливу на якість освіти, тощо.  

За результатами проведених досліджень формуються бази даних з метою створення 

інтегрованої інформаційної системи якості освіти району, міста, ОТГ, закладу ЗСО. 

Упровадження результатів дослідження має підтверджене практичне значення і 

сформований запит з боку управлінців, керівників шкіл, учителів, оскільки дані аналізу 

показників ЗНО і моніторингу та розроблені методичні рекомендації можуть бути 

використані органами управління освітою на місцях для вдосконалення управлінської 

діяльності. Практична апробація теоретичних узагальнень теми відбувається в ході 

навчально-методичних семінарів для різних категорій педагогів, зокрема: «Зовнішнє 

незалежне оцінювання у системі забезпечення якості освіти», «Організація та 
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проведення моніторингових досліджень якості освіти в умовах інноваційного 

освітнього середовища». 

 Результати досліджень відображено у методичних публікаціях працівників відділу 

за поточний календарний рік.  

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 

Тема. «Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа» (Никитюк Л. М.). 

Зосереджено увагу на підготовці педагогів області до впровадження інтегрованого 

підходу в навчанні молодших школярів, застосуванні дослідницьких та інших 

діяльнісних методів. Розроблено методичні рекомендації «Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових класів». Узагальнено матеріали щодо реалізації 

науково-методичної проблеми в одній статті колективної монографії.  

Результати роботи інших відділів полягали в організації та участі у науково-

методичних заходах різних рівнів, оприлюдненні результатів у методичних матеріалах 

у межах такої тематики:  

 «Створення умов для реалізації освітньої траєкторії професійного розвитку вчителя 

суспільно-гуманітарних дисциплін» (відділ гуманітарних дисциплін. Бондарук Л. М.). 

Результати відображено в трьох публікаціях колективної монографії, висвітлено в тезах 

Міжнародного науково-методичного семінару; 

«Формування готовності фахівців психологічної служби щодо збереження 

психічного здоров’я учасників освітнього процесу» (відділ практичної психології і 

соціальної роботи. Андрейчин С. Р.); 

«Розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів у контексті 

модернізації освіти відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа”» (відділ 

управління закладами освіти. Романюк С. В.); 

«Професійний розвиток учителів фізико-математичних дисциплін у системі 

неперервної освіти» (відділ фізико-математичних дисциплін. Савош. В. О.); 

«Розвиток професійної майстерності вчителів природничих дисциплін в умовах 

післядипломної освіти» (відділ природничих дисциплін. Григор’єва Н. В.); 

«Інформаційне забезпечення освіти як засіб проєктування індивідуальної освітньої 

траєкторії педагога» (відділ інформаційного забезпечення освіти. Рубльова Н. О.).  

 

3. Підготовка та участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, 

семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 20 заходів. 

 

№ 

з/п 

Підрозділ, 

відповідальний 

Назва заходу Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Форма підведення 

підсумків 

Лютий 

1 Відділ виховної 

роботи, 

Силюк А. М. 

Науково-дослідна 

лабораторія  

соціологічних 

досліджень  

та розвитку освіти,  

Романчук Г. Д. 

Круглий стіл 

«Григорій Гуртовий – 

відомий волинський 

педагог, музейник  

і краєзнавець» 

20 лютого 75  Підготовлено 

ілюстративний 

фоторяд  

«Григорій Гуртовий: 

життєвий та творчий 

шлях».  

Виступ «Феномен 

Григорія Гуртового» 

Травень 

2 Заступник 

директора  

Засідання віртуальної 

кафедри з метою 

07 травня  30 Виступ 

«Налагодження 
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з наукової  

та міжнародної 

діяльності  

Ткачук Н. М. 

 

обміну досвідом щодо 

використання 

інструментів онлайн- 

викладання 

та навчання 

взаємодії  

та співпраці 

учасників освітнього 

процесу в онлайн-

режимі»  

3 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

Науковий онлайн- 

семінар 

«Аксіологічний аспект 

формування змісту 

освітнього середовища» 

15 травня 

 

17 Укладання звітів 

творчих груп ДЕР, 

напрацювання 

пропозицій 

Червень 

4 Заступник 

директора  

з наукової  

та міжнародної 

діяльності 

Ткачук Н. М. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Камінська В. В. 

Форум освітніх 

інновацій 

«Професіоналізм, 

інновації, творчість – 

основа розвитку 

потенціалу Нової 

української школи» 

05 червня 84 Збірка матеріалів 

форуму 

5 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних предметів, 

Муляр О. П., 

Жалко Т. Й., 

Трачук Т. В., 

Миць М. Я., 

Ягенська Г. В., 

Мартинюк О. С., 

Кобель Г. П., 

Бацмай С. А. 

Круглий стіл 

«Професійний 

розвиток педагогів  

в умовах реалізації 

Концепції НУШ» 

18 червня  77 Сертифікати 

учасників, матеріали 

круглого столу 

6 Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Мочкін С. А., 

Камінська В. В. 

Круглий стіл «Втрачені 

святині: сакральні 

пам’ятки західних 

областей України  

у 1945–1965 рр.» 

23 червня 65 Методичні 

рекомендації 

круглого столу 

7 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

Онлайн-нарада  

«Про забезпечення 

виконання плану 

заходів ІІ етапу ДЕР  

з теми “Духовно-

моральне виховання  

як фактор формування 

життєвих 

компетентностей 

школярів”»  

23 червня 

 

23 Звіт про завершення 

ІІ етапу ДЕР 

Вересень 

8 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О.,  

Лук’янчук Г. Я., 

Остапйовський І. Є. 

Науково-практичний 

семінар «Моніторинг 

якості освіти в умовах 

модернізації освітнього 

простору» 

17 вересня 27 Інформаційно-

методичні матеріали 

9 Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Наукові читання 

«Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти: 

24 вересня 160 Програма, сценарій, 

стаття до монографії, 

відеоматеріали. 

Монографія.  
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Камінська В. В. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

соціологічних 

досліджень та 

розвитку освіти, 

Романчук Г. Д. 

історія, сучасність та 

перспективи розвитку» 

(до 80-річчя створення 

Інституту. Працівники 

методичних служб 

області та Інституту) 

10 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

Науково-методичний 

семінар «Духовно-

моральне виховання  

як фактор формування 

життєвих 

компетентностей 

школярів»  

28 вересня 

 

 

26 План заходів  

ІІІ етапу ДЕР 

11 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Педагогічні онлайн-

читання «Видатні вчені 

України»: «Українські 

вчені, чиїми 

винаходами 

користується весь світ» 

30 вересня 23 

 

Рекомендацій щодо 

використання 

матеріалів педчитань 

в освітньому процесі 

(патріотичне 

виховання) 

Жовтень 

12 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

Науково-теоретичний 

семінар «Впровадження 

технологій зовнішнього 

оцінювання якості 

освіти в контексті 

реалізації Закону “Про 

освіту”»  

02 жовтня 19 Інформаційно-

методичні матеріали 

13 Кафедра 

педагогіки  

та психології, 

Остапйовський О. І. 

Науково-практичний 

семінар «Психолого-

педагогічний супровід 

в умовах інклюзивної 

освіти» для асистентів 

вчителів інклюзивних 

класів  

05 жовтня 21 Інформаційно-

методичні матеріали 

14 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

«Аксіологічний аспект 

гуманітарної 

парадигми освітнього 

середовища НУШ» 

(науково-практична 

конференція) 

08 жовтня 

 

42 Резолюція 

15 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Лук’янчук Г. Я., 

Корнейко А. О., 

Остапйовський І. Є.  

Круглий стіл 

«Розвиток системи 

забезпечення якості 

освіти в ЗЗСО»  

30 жовтня 87 Резолюція 

Листопад 

16 Науково-дослідна 

лабораторiя 

соціологічних 

досліджень та 

розвитку освіти, 

Ясінська Н. В. 

Педагогічні читання 

«Екологічна освіта та 

виховання у вимірі 

Нової української 

школи» 

 

05 листопада 47 Програма, 

інформація на сайті 

ВІППО, виступ 

17 Заступник 

директора  

з наукової  

та міжнародної 

діяльності,  

Ткачук Н. М. 

Науково-дослідна 

Регіональна 

конференція ((не) 

конференція) «STEM-

освіта в НУШ: від 

дослідника до 

науковця» 

25 листопада 108 Програма, 

резолюція, відео-

матеріал на 

платформі 

Віртуального 

освітнього центру. 

Сертифікат (6 год) 
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лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Камінська В. В. 

18 Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А. 

Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Савош В. О. 

Майстер-клас 

«Освітній проєкт 

“Колосок” як засіб 

реалізації Концепції 

Нової української 

школи в системі 

неперервної освіти» 

25 листопада 47 Каталог інтернет-

ресурсів 

«Інструменти-

помічники для 

роботи вчителя в 

умовах реалізації 

НУШ» 

Грудень 

19 Кафедра 

педагогіки  

та психології, 

Ткачук Н. М., 

Луцюк А. М., 

Остапйовський О. І. 

Науково-теоретичний 

семінар «Професійний 

розвиток педагогів  

за індивідуальною 

освітньою 

траєкторією» 

10 грудня 95 Відеоматеріал  

на платформі 

Віртуального 

освітнього центру  

20 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Педагогічні читання 

«Математика  

та її значення  

для формування 

ключових 

компетентностей  

для життя», онлайн 

18 грудня 56 Інформаційно-

методичні матеріали 

 

Протягом року працівники Інституту взяли участь у 133 заходах регіонального рівня. 

 

Підрозділ Науково-

практичні 

конференції 

Круглі 

столи  

 

Наукові 

семінари 

Інші 

заходи 

Кафедра менеджменту освіти 1 2  4 

Кафедра теорії та методики викладання 

шкільних предметів 

1 1 2 3 

Кафедра педагогіки та психології 1 4 8 3 

Науково-дослідна лабораторія освітніх 

інновацій 
 1 1 1 

Науково-дослідна лабораторія  

соціологічних досліджень та розвитку освіти 

 1   

Відділ ЗНО та моніторингових досліджень 2   5 

Відділ інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій 

1 2  3 

Відділ новацій та передових педагогічних 

технологій 

2 1  9 

Відділ природничих дисциплін 

 

   2 

Відділ управління закладами освіти  1   

Відділ фізико-математичних дисциплін   1 2 

Відділ виховної роботи  4 3 9 

Відділ початкового навчання та дошкільного 

виховання 

  4 48 

ВСЬОГО 8 17 19 89 

 

4. Експертно-аналітична діяльність  

Протягом року працівниками Інституту здійснено: 

а) апробацію: 

– підручників (3);   – навчальних посібників (2);  
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б) рецензування:  

– збірників (4); 

– відгуків на автореферати (4);  

– навчальних програм (41); 

– програми спецкурсів (3); 

– магістерських робіт (27); 

– бакалаврських робіт (10); 

– навчальних, навчально-методичних, методичних посібників (12); 

– методичних рекомендацій (55); 

– методичних розробок (26); 

– збірників матеріалів (13); 

– освітньо-професійних програм підготовки магістрів, бакалаврів (4); 

в) експертизу відеоуроків «Всеукраїнська школа онлайн» (41); 

г) експертну оцінку діяльності учителів початкових класів під час ІІ етапу 

проходження сертифікації (3). 

 

 
 

5.  Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних 

листів, концепцій, положень тощо 

Працівниками Інституту розроблено 124 освітні програми курсів підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних працівників; 107 освітніх програм семінарів, 

тренінгів, майстер-класів. Ознайомитися з освітніми програмами можна на сайті 

ВІППО (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=Programvippo). 

 

 

3 2 4 4 

41 

3 

27 

10 

12 
55 

26 

11 
4 

41 
3 

Апробація підручників (3) 

Апробація навчальних посібників (2) 

Рецензування збірників (4) 

Рецензування відгуків на автореферати (4) 

Рецензування навчальних програм (41) 

Рецензування програм спецкурсів (3) 

Рецензування магістерських робіт (27) 

Рецензування бакалаврських робіт (10) 

Рецензування навчальних, навчально-методичних, методичних посібників (12) 

Рецензування методичних рекомендацій (55) 

Рецензування методичних розробок (26) 

Рецензування збірників матеріалів (11) 

Рецензування освітньо-професійних програм підготовки магістрів, бакалаврів (4) 

Експертиза відеоуроків "Всеукраїнська школа онлайн" (41) 

Експертна оцінка діяльності учителів початкових класів під час ІІ етапу проходження ссертифікації (3) 
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Укладено два навчальних посібники (з грифом МОН України):  

Араджионі М. А., Бугайчук І. В., Муляр О. П. Культура добросусідства. Частина 1: 

Я, моя сім’я і мої сусіди. Волинь: робочий зошит для дітей і матеріали для батьків і 

педагогів закладів загальної середньої освіти Волинської області. Київ: ТОВ 

«Прометей», 2020. 84 с. 

Ягенська Г. В. Я дослідник. Біологія. 6 клас: Дослідницький. Київ: Видавн. дім 

«Освіта», 2020. 80 с. 

 

6. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

Інформаційну базу про наукову діяльність Інституту представлено на офіційному 

сайті Інституту сторінками: 

– «Наукова діяльність ВІППО» (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename= 

scientific-work); 

– сторінка «Конференції» для розміщення матеріалів всеукраїнських, регіональних 

конференцій (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=conference). 

Створено «Віртуальний освітній центр Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти» (URL: https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtua). Зокрема, 

науковими рубриками є: рубрика «Конференцзал», яка містить програми наукових 

заходів, умови участі та проведення, посилання на відеоматеріал; рубрика «Он-

лайн/оф-лайн-студії», яка містить інформацію про діяльність віртуальної кафедри 

ВІППО. 

Розроблено сайт «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти 

в умовах змін» (інтернет-конференція) (кафедра менеджменту освіти) (URL: 

https://sites.google.com/view/internetkonfer). 

 

ІV. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками методичних 

служб 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу 32 постійно діючих 

семінарів, семінарів-тренінгів, семінарів-нарад тощо: 

 
№ 

з/п 

Підрозділ, 

відповідальний 

Назва заходу Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Форма підведення 

Підсумків 

Січень 

1 Відділ виховної 

роботи,  

Никитюк І. В. 

 

Семінар-практикум 

«Створення 

превентивного 

виховного простору 

через науково-

методичне забезпечення 

розвитку 

компетентностей 

педагогів» 

16 січня 27 Рекомендації  

 

2 Кафедра 

менеджменту освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О.  

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Камінська В. В. 

Навчальний тренінг 

«Медіаосвіта та медіа-

інформаційна 

грамотність вчителя 

Нової української 

школи» 

23–24 січня 25 Захист творчого 

проєкту. 

Сертифікат  

(16 год) 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientific-work
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientific-work
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=conference
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3 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О.  

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Камінська В. В. 

 Навчальний тренінг 

«Медіаосвіта та медіа-

інформаційна 

грамотність вчителя 

Нової української 

школи» 

30–31 січня 21 Захист творчого 

проєкту. 

Сертифікат  

(16 год) 

4 Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Варемчук В. Я. 

 

Семінар-практикум 

«Формування ключових 

компетентностей 

засобами проєктної 

технології на уроках 

трудового навчання» 

30 січня 23 Методичні 

рекомендації 

 

Лютий 

5 Заступник директора  

з науково-

методичної  

та навчальної 

діяльності  

Вітюк В. В. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А. 

Семінар-нарада  

«Зміст і особливості 

організації підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників» 

04 лютого 60 Узагальнені 

матеріали 

опитування 

6 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л.  

спільно з відділом 

культури  

та мистецтв 

Волинської 

обласної бібліотеки  

для юнацтва 

Мистецька вітальня 

«Титан Високого 

Відродження»  

(до 545-річчя від дня 

народження видатного 

скульптора, живописця 

Мікеланджело 

Буанарроті) 

04 лютого 15 Педагогічний 

діалог  

 

7 Відділ виховної 

роботи,  

Никитюк І. В., 

Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 

«Моделювання 

управління у закладі 

позашкільної освіти» 

20 лютого 34 Презентація  

8 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л.  

спільно з відділом 

культури  

та мистецтв 

Волинської 

обласної бібліотеки  

для юнацтва 

Мистецька вітальня 

«Величний геній 

гармонії» (до 210-річчя 

від дня народження 

видатного композитора 

Фридерика Шопена) 

25 лютого 18 Педагогічний 

діалог  

 

Березень 

9 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

Семінар-нарада 

тренерів НУШ 

03 березня 10 Інформація  

на сайті ВІППО 

10 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

Нарада. Навчання 

екзаменаторів 

відкритої частини тесту 

ЗНО з англійської мови 

03 березня 22 Інформація  

на сайті ВІППО 

11 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л.  

Семінар-практикум 

«Взаємозв’язок 

традиційних  

05 березня  25 Методичний вояж 
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та інноваційних методів 

навчання як стимул  

до самовираження  

та реалізації потреб 

учнів» 

12 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А.,  

Сова О. О.,  

Заїка О. О., 

Олевська І. І., 

Ураєва І. Г., 

Бондарук Л. М. 

Нарада членів журі 

обласного етапу 

виставки «Творчі 

сходинки педагогів 

Волині» (онлайн) 

Березень-

квітень  

Члени журі 

з кожного 

предмета 

Організація роботи 

журі. Розгляд  

і оцінювання робіт, 

поданих на 

виставку, 

заповнення 

протоколів, 

визначення 

переможців 

Квітень 

13 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В.  

Школа методиста 

«Особливості 

проведення ХХV 

виставки дидактичних 

та методичних 

матеріалів “Творчі 

сходинки педагогів 

Волині”» 

Квітень 50 Методичні 

рекомендації, 

інформація  

на сайті ВІППО 

14 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Олевська І. І. 

Постійно діючий 

семінар методистів 

Р(М)МК з історії, 

правознавства  

та суспільних дисциплін 

«Професійна мобільність 

педагогів в умовах 

реформування освіти» 

29 квітня 31 Вироблення 

методичних 

рекомендацій, 

обговорення 

планів взаємодії 

методичних служб, 

поширення 

інформації 

Травень 

15 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Сова О.О. 

Семінар методистів 

Р(М)МК, ОТГ, які 

опікають українську 

мову і літературу 

03 травня 64 Інформація  

на сайті ВІППО 

Червень 

16 Відділ інформатики 

та ІКТ,  

Остапчук Л. Р., 

Гісь І. В. 

Створення єдиного 

інформаційного 

освітнього простору 

засобами ІКТ 

24 червень 21 База даних 

віртуальної 

спільноти  

для організації 

методичної роботи 

Липень 

17 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Сусь С. І. 

Постійно діючий 

семінар «Науково-

методичне 

забезпечення навчання 

математики у ЗЗСО» 

 

03 липня 93 Укладання 

пропозицій щодо 

комплексу заходів 

з проведення Року 

математичної 

освіти в області 

Серпень 

18 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Бацмай С. А., 

Бондарук Л. М., 

Заїка О. О., 

Ураєва І. Г. 

Постійно діючий 

семінар для методистів 

районних (міських) 

методичних кабінетів 

та ОТГ, які опікають 

іноземні мови та мови 

нацменшин, на тему 

25 серпня 61 Вироблення 

методичних 

рекомендацій, 

обговорення 

планів взаємодії 

методичних служб, 

поширення 
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«Основні вектори 

розвитку іншомовної 

освіти у 2020/2021 

навчальному році» 

інформації 

19 Відділ 

природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В., 

Мацюк Л. М., 

Гребенюк Т. С., 

Кащенюк М. Р. 

Семінар-нарада 

«Науково-методичні 

засади та практичні 

аспекти викладання 

природничих 

дисциплін та економіки 

в умовах НУШ» 

27 серпня 43 Інформація  

на сайті ВІППО 

20 Відділ 

початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Никитюк Л. М., 

Папіж С. В. 

Семінар-тренінг 

«Практика  

та інструменти 

оцінювання  

у початковій школі» 

27 серпня 59 Методичні 

рекомендації щодо 

укладання бланків 

оцінювання 

діагностичних 

робіт 

Вересень 

21 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В.  

Школа методиста 

«Конкурс “Учитель 

року” як засіб 

підвищення 

професійної 

майстерності педагога» 

Вересень 50 Методичні 

рекомендації, 

інформація  

на сайті ВІППО 

22 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Березіна О. М. 

Семінар-нарада 

«Пріоритетні напрями 

освітньої діяльності 

ЗДО на 2020/2021 

навчальний рік» 

03 вересня  28 Набуття 

професійних 

компетентностей 

23 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Сусь С. І. 

 

Постійно діючий 

семінар «Науково-

методичне забезпечення 

навчання математики  

у закладах загальної 

середньої освіти». 

Онлайн-заняття з теми 

«Організація освітнього 

процесу з математики  

у новому 2020/2021 

навчальному році» 

04 вересня 85 Рекомендації  

щодо організації 

навчання 

математики  

в умовах сучасного 

освітнього 

середовища  

(з урахуванням 

епідеміологічної 

ситуації) 

24 Відділ виховної 

роботи,  

Корнейко М. М. 

Семінар-практикум 

«Військово-патріотичне 

виховання у системі 

формування 

громадянської 

компетентності 

учнівської молоді: 

форми та методи, 

інноваційні підходи» 

16 вересня 23 Методичні 

рекомендації  

25 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л. 

спільно з відділом 

культури  

та мистецтв 

Волинської 

обласної 

бібліотеки  

для юнацтва 

 

Мистецька вітальня 

«Дивосвіт українського 

музичного фольклору» 

29 вересня 19 Педагогічний 

діалог  
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Жовтень 

26 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л.  

Мистецька вітальня 

«Життя генія»  

(до 250 р. від дня 

народження видатного 

композитора Людвіга 

ван Бетховена) 

22 жовтня 20 Педагогічний 

діалог  

 

27 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л.  

спільно з відділом 

культури та 

мистецтв 

Волинської 

обласної 

бібліотеки  

для юнацтва 

Засідання творчої 

групи «Ціннісний 

потенціал предметів 

художньо-естетичного 

циклу в контексті 

реалізації ідей Нової 

української школи» 

26 жовтня  

10 березня 

 

11 Методичні 

рекомендації  

Листопад 

28 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л. 

спільно з відділом 

культури  

та мистецтв 

Волинської 

обласної 

бібліотеки  

для юнацтва 

Мистецька вітальня 

«Національні витоки  

в творчості  

П. І. Чайковського» 

(до 180 р. від дня 

народження видатного 

композитора Петра 

Ілліча Чайковського) 

17 листопада 21 Педагогічний 

діалог  

 

29 Відділ виховної 

роботи, 

Романюк Н. С.,  

спільно з 

Волинською 

бібліотекою  

для юнацтва 

 

Семінар-практикум 

керівників методичних 

об’єднань шкільних 

бібліотекарів 

«Реформування 

шкільної бібліотеки  

в умовах реалізації 

Концепції Нової 

української школи» 

24 листопада 32 Виступ  

 

 

30 Ресурсний  

центр ПІО, 

Мазурик Т. В.  

Кафедра 

педагогіки  

та психології, 

Вітюк В. В. 

Постійно діючий 

семінар «Покращення 

якості надання 

корекційно-

розвиткової допомоги 

дітям з особливими 

освітніми потребами»  

26 листопада 100 Матеріали 

семінару: 

програма,  

виступи, 

презентації, 

інформація  

на сайті ВІППО 

Грудень 

31 Заступник 

директора  

з науково-

методичної  

та навчальної 

діяльності  

Вітюк В. В. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А. 

Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Онлайн-нарада  

для осіб, 

відповідальних  

за освіту  

(за підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників) в ОТГ, 

«Зміст і особливості 

організації підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників»  

16 грудня  Інформативні 

матеріали 
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32 Заступник 

директора  

з науково-

методичної  

та навчальної 

діяльності  

Вітюк В. В. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А. 

Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Нарада для керівників 

Центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників «Зміст  

і особливості 

організації підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників» 

17 грудня  Інформативні 

матеріали, угода 

про співпрацю 

 

2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  

Протягом року працівники Інституту організовували роботу двох постійно діючих 

семінарів, трьох проблемних семінарів, 21 семінару-практикуму, п’яти науково-

методичних семінарів, семи семінарів-тренінгів, однієї школи фахової 

майстерності, семи шкіл молодого педагога, п’яти творчих майстерень, 13 – інше. 

 
№ 

з/п 

Підрозділ, 

відповідальний 

Назва заходу Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Форма підведення 

підсумків 

Січень 

1 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Інструктивно-методична 

нарада для учасників 

другого, регіонального 

туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 

2020» 

09–10 січня 78 Інформація  

на сайті ВІППО  

2 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В. 

Семінар-практикум 

«Інтегрування 

медіаосвіти у навчальне 

середовище» 

10 січня 

 

38 Практичні кейси 

3 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Інструктивно-методична 

нарада членів фахових 

журі другого, 

регіонального туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020» 

10 січня 35 Розробка критеріїв 

оцінювання 

конкурсних 

випробувань. 

Інформація  

на сайті ВІППО 

4 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

Семінар-практикум 

«Медіаосвіта  

та медіаграмотність: 

освітні категорії  

та виклик часу» 

11 січня 

 

73 Практичні кейси 

5 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій 

Семінар-практикум 

«Організація діяльності 

та планування роботи 

обласних авторських 

лабораторій» 

16 січня 29 Інформація  

на сайті ВІППО, 

робота  

над віртуальною 

стіною 

6 Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 

«STEM, STEAM, 

STREAM як сучасний 

освітній бренд» 

17 січня 32 Методичні 

рекомендації 

7 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

Школа фахової 

майстерності 

«Професійний розвиток 

19 січня 37 Укладання розділів 

збірника задач  

з підготовки 
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шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

учителя математики  

в неперервній 

педагогічній освіті» 

школярів  

до математичних 

змагань 

8 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В. 

 

Семінар-практикум 

«Інтегрування медіаосвіти 

у навчальний процес. 

Інтерактивні форми  

та методи в процесі 

викладання 

медіаграмотності»  

22 січня 68 Практичні кейси 

9 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Березіна О. М. 

Школа молодого педагога 

«Коучинг “Реджіо-

педагогіка”» 

22 січня 42 Інформація  

на сайті ВІППО 

Готовність  

до впровадження 

сучасних педагогічних 

технологій, набуття 

професійних 

компетентностей 

10 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Папіж С. В. 

Семінар-практикум 

«Робота з медіа  

на уроках у початковій 

школі» 

24 січня 32 Набуття 

професійних 

компетентностей 

11 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Березіна О. М. 

Творча майстерня 

вихователя-методиста 

ЗДО № 23 м. Луцька 

Піддубної Л. А. 

27 січня – 07 

лютого 

29 Інформація  

на сайті ВІППО. 

Готовність  

до впровадження 

сучасних 

педагогічних 

технологій, набуття 

професійних 

компетентностей 

12 Заступник директора  

з науково-

методичної  

та навчальної 

діяльності  

Вітюк В. В. 

Науково-дослідна 

лабораторія 

освітніх інновацій, 

Поліщук Н. А., 

Камінська В. В.  

Семінар-практикум 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу в освітньому 

процесі початкової 

школи» 

28 січня 53 Сертифікат  

(6 год) 

13 Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Савош В. О. 

Проблемний семінар 

«Формування фізичних 

понять в учнів засобами 

підручникотворення» 

29 січня 34 Методичні 

рекомендації 

 

14 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

 Науково-методичний 

семінар «Зовнішнє 

незалежне оцінювання 

якості освіти в реалізації 

Концепції “Нова 

українська школа”: 

проблеми та перспективи»  

31 січня 37 Обговорення 

проблемних питань, 

напрацювання 

практичних 

рекомендацій 

 

Лютий 

15 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Олевська І. І. 

Школа молодого педагога – 

учителя історії 

«Інтерактивні методи 

навчання – шлях  

до формування творчої 

особистості» 

04 лютого 21 Практичне 

опрацювання 

інтерактивних 

методів  

навчанння історії 
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16 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Березіна О. М. 

Авторська школа 

вихователя-методиста 

ЗДО № 10 

Гніровської О. З. 

«Система методичної 

роботи в ЗДО» 

10–21 

лютого 

21 Інформація  

на сайті ВІППО. 

Готовність  

до впровадження 

сучасних педагогічних 

технологій, набуття 

професійних 

компетентностей 

17 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Олевська І. І. 

Семінар для вчителів 

історії «Класичні 

та інноваційні методи 

роботи у викладанні 

історії» 

13 лютого 30 Аналіз переваг 

і викликів нових 

методичних 

інструментів, 

використовуючи 

приклади з програми 

7 та 10 класів  

ля визначення 

специфіки 

інноваційних 

методів роботи 

у викладанні історії 

18 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Корнейко А. О. 

Науково-методичний 

семінар «Моніторингові 

дослідження освітніх 

процесів у ЗЗСО  

як ефективний інструмент 

системи забезпечення 

якості освіти» 

18 лютого 22 Методичні 

рекомендації, 

презентація  

19 Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Корнейко А. О., 

Приймачук Л. О. 

Семінар-практикум 

«Організація тестування 

професійних 

компетентностей 

учасників сертифікації 

вчителів у 2020 році» 

26 лютого 18 Технологічні карти 

персоналу ПТ 

20 Ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної освіти,  

Мазурик Т. В. 

Семінар-практикум 

«Організація та зміст 

роботи вчителя-логопеда 

ІРЦ» 

27 лютого 37 Матеріали семінару: 

презентація відео- 

занять, зразки 

документації  

вчителя-логопеда, 

зразки висновків ІРЦ 

21 Відділ управління 

закладами освіти,  

Романюк С. В., 

Богданович О. І. 

Семінар-практикум 

«Інструменти, процедури 

та заходи забезпечення  

і підвищення якості 

освіти» 

28 лютого 63 Інформація  

на сайті ВІППО 

Березень 

22 Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Корнейко А. О. 

(спільно з ЛРЦОЯО) 

Семінар-тренінг 

«Методика перевірки 

відкритої частини 

тестових завдань ЗНО–

2020 з англійської мови»  

03 березня 23 Тестування та відбір 

кандидатів  

в екзаменатори  

з англійської мови 

23 Відділ початкового 

навчання  

і дошкільного 

виховання, 

Никитюк Л. М., 

Папіж С. В. 

Презентаційний тренінг 

«Педагогіка гри  

в початковій школі» 

04 березня 15 тренерів-

педагогів 

Опанування 

навичками 

діяльнісного 

підходу 

24 Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень,  

Корнейко А. О., 

Приймачук Л. О. 

Цикл семінарів-тренінгів 

«Навчання педагогічних 

працівників для роботи 

на пунктах тестування 

ЗНО–2020» 

05, 12 

березня 

121 Опрацювання 

технологічних карт  
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25 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій 

Нарада для відповідальних 

за освіту в ОТГ з питань 

проведення ІІ етапу  

XXV обласної виставки 

дидактичних  

і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки 

педагогів Волині» 

30 березня 38 Інформація на сайті 

ВІППО 

26 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Ураєва І. Г. 

Проблемний семінар 

«Побудова дидактичної 

одиниці» 

30 березня  8 Початок 1 модуля 

дистанційного 

навчання PRO 

FLE+, сертифікати 

міжнародного 

зразка про участь 

Квітень 

27 Відділ інформатики 

та ІКТ,  

Остапчук Л. Р.,  

Гісь І. В. 

Творча група вчителів 

«Використання вільного 

програмного 

забезпечення при 

вивченні інформатики» 

22 квітня 7 Матеріали досвіду 

на сайті «Вільне  

та відкрите 

програмне 

забезпечення 

28 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій 

Нарада членів журі XXV 

обласної дидактичних  

і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки 

педагогів Волині» 

27 квітня 30 Інформація на сайті 

ВІППО 

Травень 

29 Відділ 

природничих 

дисциплін, 

Мацюк Л. М. 

Семінар-практикум 

«Збереження екосистеми 

рідного краю як складова 

формування 

громадянської 

відповідальності учнів» 

27 травня 29 Інформація на сайті 

ВІППО 

Червень 

30 Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Корнейко А. О., 

Приймачук Л. О. 

 Семінар-практикум 

«Алгоритм роботи 

уповноваженої особи 

УЦОЯО на пункті 

тестування» 

 (у режимі онлайн) 

02 червня 57 Опрацювання ІММ 

для уповноважених 

осіб УЦОЯО. 

Тестування 

31 Відділ ЗНО та  

моніторингових 

досліджень,  

Корнейко А. О. 

 

Семінар-практикум 

«Організація роботи 

персоналу ПТ під час 

вступних випробувань  

в магістратуру ЄВІ-ЄФВВ» 

(у режимі онлайн) 

25 червня 75 Інструктивно-

методичні 

матеріали  

для працівників 

пунктів тестування 

ЄВІ-ЄФВВ 

Липень 

32 Відділ управління 

закладами освіти,  

Богданович О. І., 

Романюк С. В. 

Семінар-практикум 

«Партнерство учасників 

освітнього процесу –

гарантія успіху Нової 

української школи» 

02 липня 35 Інформація на сайті 

ВІППО 

33 Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Корнейко А. О. 

(спільно з ЛРЦОЯО)  

Семінар-тренінг 

«Методика перевірки 

відкритої частини 

тестових завдань ЗНО–

2020 з української мови» 

(в режимі онлайн) 

06 липня 52 Тестування та відбір 

кандидатів  

в екзаменатори  

з української мови 

Серпень 

34 Кафедра теорії  

та методики 

Заняття постійно діючого 

семінару-практикуму для 

28 серпня, 

25 вересня 

26 

23 

Форма – 

дистанційна, 
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викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В.  

Відділ фізико-

математичних 

дисциплін, 

Сусь С. І. 

вчителів математики 

закладів загальної 

середньої освіти «Аналіз 

підходів до розв’язування 

задач ХХІI 

Всеукраїнського турніру 

юних математиків» 

вироблення 

методичних 

рекомендацій  

щодо оформлення 

розв’язань задач 

Вересень 

35 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

Семінар-практикум 

«Інтегрування 

медіаосвіти у навчальний 

процес. Інтерактивні 

форми та методи  

в процесі викладання 

медіаграмотності»  

09 вересня 

 

43 Практичні кейси 

36 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Бацмай С. А., 

Бондарук Л. М., 

Заїка О. О., 

Ураєва І. Г. 

Семінар-тренінг  

«Базові основи навчання 

іноземної мови» (Школа 

молодого вчителя 

іноземної мови) 

16 вересня 44 Особливості 

навчання іноземних 

мов у сучасній 

школі, моделювання 

уроку іноземної 

мови, оцінювання 

навчальних 

досягнень. (8 год, 

онлайн). Сертифікат  

про участь 

37 Відділ управління 

закладами освіти,  

Романюк С. В., 

Богданович О. І. 

Семінар-практикум 

«Організація  

та функціонування 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» 

29 вересня 57 Інформація на сайті 

ВІППО 

Жовтень 

38 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Інструктивно-методична 

нарада відповідальних  

за проведення першого, 

зонального туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» 

13 жовтня 34 Інформація на сайті 

ВІППО. Розробка 

умов та порядку 

проведення І туру 

39 Відділ інформатики 

та ІКТ,  

Остапчук Л. Р.,  

Гісь І. В. 

Семінар-нарада 

«Розв’язування 

олімпадних задач  

з інформатики» 

20 жовтня 160 Папка  

з матеріалами,  

відео семінару 

40 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В. 

 

Школа молодого педагога 

«Поєднання принципів  

та вимог сучасної 

педагогічної науки  

із принципами 

християнської педагогіки 

на уроках КДМС» (онлайн) 

20 жовтня 
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Тест (онлайн), 

упровадження  

практичних кейсів  

в освітній процес 

41 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Лук’янчук Г. Я. 

 Семінар-практикум 

«Ключові навички  

ХХІ століття»  

26 жовтня 38 Опис стратегій  

та технологій 

розвитку критичного 

мислення, схеми, 

моделі, рекомендації 

42 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Лук’янчук Г. Я.,  

Корнейко А. О.,  

Радецька І. В.,  

Остапйовський І. Є. 

«Управлінські студії»  

для керівників ЗЗСО  

(онлайн) 

27 жовтня 64 Моделі, схеми, 

алгоритми 

діяльності закладу 

освіти в процедурі 

інституційного 

аудиту 
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43 Відділ 

гуманітарних 

дисциплін, 

Ураєва І. Г. 

Семінар-практикум 

«Урок французької мови – 

від рецепції до продукування. 

Планування та оцінювання» 

28 і 30 

жовтня 

10 Сертифікати  

про участь, 

інформація на сайті 

ВІППО 

44 Відділ 

природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В., 

Мацюк Л. М., 

Кащенюк М. Р. 

Семінар молодих 

учителів географії, 

біології, хімії «Сучасний 

урок у контексті 

компетентнісної освіти» 

29 жовтня 

 

32 Інформація на сайті 

ВІППО 

45 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Лук’янчук Г. Я., 

Корнейко А. О., 

Остапйовський І. Є.  

 Круглий стіл «Розвиток 

системи забезпечення 

якості освіти» 

30 жовтня 87 Резолюція 

Листопад 

46 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О., 

Лук’янчук Г. Я. 

Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень,  

Оніщук О. Р. 

Науково-методичний 

семінар «Моніторингові 

дослідження як засіб 

оперативного управління 

якістю освіти: 

організаційно-методичні  

основи»  

04 листопада 26 Методичні 

рекомендації 

47 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Проблемний семінар 

«Міжпредметні зв’язки  

як складова 

компетентнісно 

орієнтованої 

математичної освіти» 

12 листопада 

 

20 Виступ 

48 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Радецька І. В. 

Навчально-методичний 

семінар для керівників 

ЗЗСО (онлайн) «Облікова 

політика закладу 

загальної середньої 

освіти та її вплив  

на ефективність 

ухвалення управлінських 

рішень»  

25 листопада 20 Алгоритми, схеми 

та методичні 

рекомендації 

керівникам ЗЗСО 

щодо переведення 

ЗО на самостійний 

бухгалтерський 

облік, складання 

наказу та тексту. 

Положення про 

облікову політику 

49 Кафедра 

менеджменту 

освіти, 

Радецька І. В. 

Навчально-методичний 

семінар для керівників 

ЗЗСО (онлайн) 

«Фінансово-економічна 

автономія закладу 

загальної середньої 

освіти – від задуму  

до успішного втілення»  

27 листопада 31 Моделі, схеми, 

алгоритми 

діяльності закладу 

освіти в процедурі 

упровадження 

фінансової 

автономії 

Грудень 

50 Ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної освіти, 

Мазурик Т. В. 

 Семінар-практикум 

практичних психологів 

ІРЦ «Психолого-

педагогічний 

інструментарій  

для комплексної оцінки 

розвитку дитини» 

 

 

02 грудня 42 Матеріали семінару: 

програма, 

презентації, відео 

занять, буклет 
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51 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Засідання членів 

оргкомітету другого, 

регіонального туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» 

04 грудня 10 Визначення порядку 

проведення 

конкурсних 

випробувань ІІ туру. 

Інформація на сайті 

ВІППО  

52 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Відкрите засідання 

керівників обласних 

авторських лабораторій 

«Методичний вернісаж» 

07 грудня 29 Інформація на сайті 

ВІППО, робота  

над віртуальною 

стіною 

53 Відділ виховної 

роботи, 

Червінська Н. Л. 

спільно  

з Волинською 

обласною 

бібліотекою  

для юнацтва 

Мистецька вітальня 

«Квітковий світ Катерини 

Білокур» (до 120 р.  

від дня народження 

української художниці 

Катерини Білокур) 

08 грудня 20 Педагогічний діалог  

 

54 Відділ інформатики 

та ІКТ,  

Остапчук Л. Р.,  

Гісь І. В. 

Семінар-тренінг 

«Методика розв’язування 

задач в пакеті офісних 

програм» 

09 грудня 60 Матеріали, відео 

семінару, збірник 

завдань  

із розв’язками задач  

з інформаційних 

технологій 

55 Кафедра теорії  

та методики 

викладання 

шкільних 

предметів, 

Трачук Т. В. 

Школа молодого вчителя 

математики 

«Проєктування 

професійної самоосвіти 

вчителя математики» 

10 грудня 25 Методичні 

рекомендації щодо 

конструювання 

уроку алгебри 

(7 клас, тема 

«Розкладання 

многочленів  

на множники»)  

56 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Інструктивно-методична 

нарада членів фахових 

журі другого, 

регіонального туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» 

14 грудня 10 Критерії 

оцінювання 

конкурсних 

випробувань ІІ туру. 

Інформація на сайті 

ВІППО 

57 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних 

технологій, 

Шинкарук І. В. 

Інструктивно-методична 

нарада для відповідальних 

за освіту в ОТГ з питань 

проведення ІІ етапу XXVІ 

обласної виставки 

дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів 

Волині» 

15 грудня 60 Інформація на сайті 

ВІППО 

58 Відділ управління 

закладами освіти,  

Богданович О. І.,  

Романюк С. В. 

Семінар-практикум 

«Законодавство України 

про моніторинг якості 

освітньої діяльності 

та якості освіти» 

15 грудня  Інформація на сайті 

ВІППО 

 

3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів 

(з отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації) 

Протягом року працівники Інституту провели сім навчально-методичних 

семінарів, 81 семінар-тренінг, 31 семінар-практикум, п’ять інтенсивних курсів 
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№ 

з/п 

Підрозділ, 

відповідальний 

Назва заходу Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Форма 

проведення 

Січень 

1 Заступник директора  

з науково-методичної  

та навчальної діяльності 

Вітюк В. В. 

Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В.  

«Конкурс “Учитель 

року” як засіб творчої 

самореалізації 

педагога»  

09–10 січня 78 Семінар-

практикум  

(16 год) 

2 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

«Сертифікація вчителів 

як складова формули 

НУШ: формат, етапи, 

підготовка до участі» 

27 січня 37 Навчально-

методичний 

семінар (очно) 

3 Кафедра педагогіки  

та психології, 

Вітюк В. В. 

«Дидактичні 

особливості 

компетентнісного уроку» 

28 січня 72 Семінар-тренінг 

(8 год) 

4 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Муляр О. П. 

«Інноваційне освітнє 

середовище в контексті 

НУШ» 

28 січня 

30 січня 

26 

28 

Семінар-тренінг 

5 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

Відділ ЗНО  

та моніторингових 

досліджень, 

Кутовий Р. С. 

«Організація  

та проведення 

моніторингових 

досліджень якості 

освіти в умовах 

інноваційного 

освітнього середовища» 

29 січня 35 Навчально-

методичний 

семінар 

6 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Жалко Т. Й. 

«Культура спілкування 

сучасного вчителя» 

29 січня 

15 лютого 

16 лютого 

22 лютого 

36 

31 

30 

32 

Семінар-тренінг 

Лютий 

7 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Новаторські підходи  

у навчанні польської 

мови» 

06 лютого  

19 лютого  

35 

20 

Навчально-

методичний 

семінар вчителів 

польської мови 

8 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Емоційний інтелект 

педагога» 

06 лютого  78 Семінар-тренінг 

(8 год) 

9 Кафедра менеджменту 

освіти,  

Лук’янчук Г. Я. 

«Моніторинг якості 

професійної діяльності 

як технологія  

і мотиваційний фактор 

педагога НУШ»  

11–12 

лютого 

27 Семінар-тренінг 

10 Відділ практичної 

психології і соціальної 

роботи,  

Андрейчин С. Р. 

«Артметоди  

в освітньому просторі: 

теорія і практика» 

12 лютого 24 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

11 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Навчання іноземної 

мови на початковому 

етапі з використанням 

методу асоціативних 

символів» 

12 лютого  31 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови 

12 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

«Графічно-знакові 

географічні навчальні 

моделі на уроках 

географії» 

13 лютого 

 

39 Семінар-

практикум 

(очна) 
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13 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Сучасний урок 

іноземної мови» 

13 лютого  22 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови 

14 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Навчання іноземної 

мови на початковому 

етапі з використанням 

методу асоціативних 

символів» 

14 лютого  43 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови 

15 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

14 лютого –

05 березня 

04–06 

травня 

13–15 

травня 

20–22 

травня 

21–25 

вересня 

29 

 

34 

 

27 

 

22 

 

23 

Семінар-тренінг 

Очна 

Онлайн 

 

Онлайн 

 

Онлайн 

 

Онлайн 

16 Відділ практичної 

психології і соціальної 

роботи, 

Андрейчин С. Р. 

«Артметоди  

в освітньому просторі: 

теорія і практика» 

19 лютого 26 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

17 Відділ природничих 

дисциплін, 

Мацюк Л. М. 

«Методичні  

та організаційні 

особливості підготовки 

учнів до ЗНО з біології» 

19 лютого 39 Семінар-

практикум 

(очна) 

18 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

«Сертифікація вчителів 

як складова формули 

НУШ: формат, етапи, 

підготовка до участі» 

21 лютого  37 Навчально-

методичний 

семінар  

 

19 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння  

ХХІ століття. Якісне 

учіння. Спілкування і 

 співпраця» 

24 лютого  25 Семінар-тренінг 

учителів-

словесників 

20 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Лук’янчук Г. Я., 

Турчик І. В. 

«Удосконалення 

професійних 

компетентностей – 

шлях до реалізації 

Концепції “Нова 

українська школа”» 

25 лютого 19 Навчально-

методичний 

семінар (очна) 

21 Кафедра педагогіки  

та психології, 

Вітюк В. В. 

«Формування 

готовності педагогів  

до впровадження 

інклюзивного навчання» 

26 лютого  

 

82 Семінар-тренінг 

(8 год) 

22 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Корнейко А. О. 

«Сертифікація вчителів 

як складова формули 

НУШ: формат, етапи, 

підготовка до участі» 

27 лютого  29 Навчально-

методичний 

семінар (очна) 

 

23 Відділ гуманітарних 

дисциплін, 

Олевська І. І. 

«Музейна педагогіка  

в практиці сучасного 

закладу освіти» 

27 лютого 22 Семінар-

практикум 

24 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

28 лютого, 

17–21 

березня 

25 Семінар-тренінг 

25 Науково-дослідна 

лабораторія 

соціологічних 

досліджень та розвитку 

освіти, 

Ясінська Н. В. 

«Критичне мислення. 

Запитання на уроці: 

навіщо? до кого?» 

29 лютого 31 Семінар-

практикум 
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Березень 

26 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Єдиний дієвий шлях 

співпраці з новою 

генерацією 

старшокласників –  

це створення в класі 

автентичного 

освітнього середовища» 

03 березня  121 Семінар-

практикум  

для вчителів 

англійської 

мови,  

які навчають 

старшокласників 

27 Кафедра менеджменту 

освіти,  

Корнейко А. О. 

«Сертифікація вчителів 

як складова формули 

НУШ: формат, етапи, 

підготовка до участі» 

03 березня 33 Навчально-

методичний 

семінар (очна) 

28 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Кінах Н. В. 

«Формування 

креативності  

й проактивності 

педагога» 

04 березня 25 Семінар-тренінг 

(8 год) 

29 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Олевська І. І. 

«Інноваційні технології 

викладання історії  

та правознавства»  

05 березня  30 Семінар-тренінг 

30 Відділ природничих 

дисциплін, 

Кащенюк М. Р. 

«Організація освітнього 

процесу з хімії в умовах 

НУШ» 

05 березня 40 Семінар-

практикум 

(очна) 

31 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

«Медіаосвіта та медіа-

інформаційна 

грамотність вчителя 

Нової української 

школи»  

10–12 

березня  

 

 

36 Навчальний 

тренінг (очна) 

 

 

32 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

10–11 

березня 

23  Семінар-тренінг 

33 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Дидактичні особливості 

компетентнісного 

уроку» 

11 березня  41 Семінар-тренінг 

(8 год) 

34 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг 

«Використання 

світових ресурсів з 

методики викладання 

біології»  

25–26 

березня 

28, 30 квітня 

09–10 червня 

22 

 

27 

30 

Онлайн 

 

Онлайн 

Онлайн 

Квітень 

35 Кафедра педагогіки та 

психології,  

Ткачук Н. М. 

«Тайм-менеджмент  

у педагогічній 

діяльності» 

22 –24 

квітня 

27  Семінар-

практикум 

(8 год)  

Травень 

36 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Дидактичні 

особливості 

компетентнісного уроку» 

05–06 

травня  

50 Семінар-тренінг 

(8 год) 

37 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій,  

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Інтернет-сервіси. 

Готуємось до уроку» 

06–07 

травня 

35 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

38 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Олевська І. І. 

«Інноваційні технології 

викладання історії  

та правознавства»  

12–13 

травня 

25 Семінар-тренінг 

39 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Ткачук Н. М. 

«Тайм-менеджмент  

у педагогічній 

діяльності» 

12–14 

травня 

23 Семінар-

практикум 

(8 год)  

40 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

«Формування 

та розвиток 

рефлексивних умінь 

 12–14 

травня 

 

37 

 

 

Семінар-

практикум 

(онлайн) 
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Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В. 

педагогів. Створення 

портфоліо вчителя» 

 

27–28 

жовтня 

30 Онлайн 

41 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Муляр О. П. 

«Інтегроване навчання 

та технології критичного 

мислення в освітньому 

процесі НУШ» 

13–14 

травня 

49 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

42 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Сова О. О. 

«Зовнішнє незалежне 

оцінювання з української 

мови і літератури» 

14–15 

травня 

26 Семінар-тренінг  

43 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

Дрогобицька філія ІМЗО 

«Сучасні підходи  

та методи у викладанні 

польської мови  

та літератури» 

18–22 

травня 

48 Інтенсив-курс 

44 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Конкурс “Учитель 

року” як засіб творчої 

самореалізації 

педагога»  

19–20 

травня 

31 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

45 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Дидактичні особливості 

компетентнісного 

уроку» 

19–20 

травня 

24 Семінар-тренінг 

(8 год) 

46 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

Дрогобицька філія ІМЗО 

«Сучасні підходи  

і методи у викладанні 

польської мови  

та літератури» 

25–29 

травня 

53 Інтенсив-курс 

47 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Заїка О. О. 

«Впровадження 

цифрових технологій  

на уроках німецької 

мови» 

26 травня 15 Семінар-тренінг 

48 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій,  

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Інтернет-сервіси. 

Готуємось до уроку» 

27–28 

травня 

61 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

Червень 

49 Відділ гуманітарних 

дисциплін, 

Бондарук Л. М. 

Дрогобицька філія ІМЗО 

«Сучасні підходи  

і методи у викладанні 

польської мови  

та літератури» 

01–05 червня 56 Інтенсив-курс 

50 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Сова О. О. 

«Зовнішнє незалежне 

оцінювання з української 

мови і літератури» 

04–05 червня 33 Семінар-тренінг  

51 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій,  

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Онлайн-ресурси  

як один з інструментів 

інтерактивного 

педагога» 

09–10 червня 59 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

52 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Сучасний урок 

іноземної мови» 

10–11 червня 22 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови  

53 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Сучасний урок 

іноземної мови» 

10–11 червня 22 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови  

54 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Онлайн-ресурси  

як один з інструментів 

інтерактивного 

педагога» 

16–18 червня 35 Семінар-тренінг  

(онлайн) 
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55 Відділ практичної 

психології і соціальної 

роботи, 

Казмірчук Н. М. 

«Формування 

безпечного освітнього 

середовища» 

17–18 червня 25 Онлайн 

56 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

17–18 червня 21 

 

Семінар-тренінг 

57 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Бацмай С. А. 

«Організація 

дистанційного  

та онлайн-навчання 

іноземної мови» 

24–25 червня 22 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

58 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Організація 

дистанційного  

та онлайн-навчання 

іноземної мови» 

24–25 червня 19 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови  

59 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Кобель Г. П. 

«Міжпредметні зв’язки 

дисциплін природничо-

математичного циклу  

із фізикою» 

25–26 червня 

30 листопада, 

02, 14, 16 

грудня 

26 

25 

25 

Семінар-тренінг 

(онлайн) 

 

Серпень 

60 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Teaching Speaking in an 

Online Classroom 

Environment» («Навчання 

усного мовлення  

в онлайн-режимі») 

25 серпня 358 Семінар-

практикум 

61 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В. 

 

«Релігійний компонент 

в освітньому менеджменті:  

нормативно-правовий 

аспект» 

26–27 

серпня 

 

46 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

Вересень 

62 Відділ гуманітарних 

дисциплін, 

Бацмай С. А. 

«Навчання англійської 

мови у новому 

контексті у 1–2 класах» 

01, 02 та 04 

вересня 

67 Тренінг  

для вчителів 

англійської мови 

63 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Teaching Remotely: 

Practical Tips and Ideas» 

(«Практичні підказки  

та ідеї для віддаленого 

навчання») 

03 вересня 100 Семінар-

практикум 

64 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій,  

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Онлайн-ресурси  

як один з інструментів 

інтерактивного 

педагога» 

08–09 

вересня 

42 Семінар-тренінг  

 

65 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Онлайн-ресурси  

як один з інструментів 

інтерактивного 

педагога» 

10–11 

вересня 

29 Семінар-тренінг  

66 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Навчання англійської 

мови в новому 

контексті у 3–4 класах» 

11, 14, 15  

та 17 вересня 

87 Тренінг  

для вчителів 

англійської мови 

67 Кафедра менеджменту 

освіти, 

Рудь О. В.,  

Сташенко М. О. 

«Медіаосвіта  

та медіаінформаційна 

грамотність вчителя 

Нової української школи»  

16–18 

вересня 

 

 

48 Навчальний 

тренінг. 

Змішана 

(очна/онлайн) 

68 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Осітньо-професійна 

траєкторія педагога: 

практичний аспект»  

22 вересня 25 Семінар-тренінг  

(онлайн) 
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69 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

22–23 

вересня 

23 

 

Семінар-тренінг 

70 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Осітньо-професійна 

траєкторія педагога: 

практичний аспект» 

29 вересня 23 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

71 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

 

«Формування 

підприємливості  

та ініціативності  

як ключової 

компетентності  

для НУШ» 

30 вересня 

 

 

06–07 

жовтня 

 

21 

 

 

28 

Семінар-тренінг  

(онлайн) 

 

Онлайн 

72 Ресурсний центр 

підтримки інклюзивної 

освіти, 

Мазурик Т. В.,  

Коць В. В. 

«Роль асистента 

вчителя в класі  

з інклюзивним 

навчанням: основні 

функції і завдання, 

форми співпраці» 

30 вересня  21 Семінар-тренінг 

Жовтень 

73 Відділ виховної роботи 

Червінська Н. Л. 

«Застосування ігрового 

методу в музичному 

мистецтві як ефективного 

засобу розвитку творчих 

здібностей учнів» 

05 жовтня 33 Семінар-

практикум 

74 Відділ гуманітарних 

дисциплін, 

Бондарук Л. М. 

«Навчальний простір 

уроку зарубіжної 

літератури у НУШ: 

орієнтири і технології»» 

07–08 

жовтня 

23 Семінар-тренінг 

75 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

07–08 

жовтня 

28 Семінар-тренінг 

для вчителів 

іноземних мов 

76 Відділ новацій  

та передових 

педагогічних технологій, 

Шинкарук І. В.,  

Свитка Н. В. 

«Онлайн-ресурси  

як один з інструментів 

інтерактивного 

педагога» 

08–09 

жовтня 

55 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

77 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Критичне мислення  

та уміння розв’язувати 

проблеми» 

12–16 

жовтня 

23 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

78 Відділ природничих 

дисциплін, 

Мацюк Л. М. 

Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Ягенська Г. В. 

«Реалізація методичної 

системи формування 

дослідницьких умінь 

учнів при вивченні 

біології» 

13, 15 

жовтня 

25 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

79 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Ягенська Г. В., 

Мацюк Л. М. 

«Реалізація методичної 

системи формування 

дослідницьких умінь 

учнів при вивченні 

біології» 

13, 15 

жовтня 

25 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

80 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Луцюк А. М. 

«Спадщина  

В. О. Сухомлинського  

у формуванні 

компетентностей 

педагога НУШ» 

16 жовтня 29 Семінар-

практикум 

(8 год) 
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81 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Кобель Г. П. 

«Експериментальні 

задачі з фізики» 

21 жовтня 25 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

82 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Кінах Н. В. 

«Формування креативності  

й проактивності 

педагога» 

21 жовтня 28 Семінар-тренінг 

(8 год) 

83 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Ткачук Н. М. 

«Тайм-менеджмент  

в педагогічній 

діяльності» 

26–27 

жовтня 

23 Семінар-

практикум  

(8 год) 

84 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Мартинюк О. С. 

«Інноваційні напрямки 

STEM-технологій  

як засоби реалізації 

неперервної освіти» 

27–28 

жовтня 

29 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

85 Відділ природничих 

дисциплін, 

Гребенюк Т. С. 

«Основи фінансової 

грамотності  

як компетенції вчителя 

НУШ»  

27–28 

жовтня 

33 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

86 Відділ природничих 

дисциплін, відділ 

новацій та передових 

педагогічних технологій,  

Григор’єва Н. В., 

Шинкарук І. В.  

«Формування  

та розвиток 

рефлексивних умінь 

педагогів. Створення 

портфоліо вчителя»  

27–28 

жовтня 

31 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

87 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«START SMALL. 

THINK BIG. ZNO prep 

at lower levels» («Рання 

екзаменаційна підготовка: 

коли найкраще 

розпочинати підготовку 

учнів до ЗНО  

з англійської мови») 

28 жовтня 345 Семінар-

практикум 

88 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Сова О. О. 

«Зовнішнє незалежне 

оцінювання  

з української мови  

і літератури» 

28 жовтня 43 Семінар-тренінг  

89 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Заїка О. О. 

«Предметно-мовне 

інтегроване навчання – 

мережа сталого 

розвитку у моїй школі» 

28–30 

жовтня 

15 Семінар-тренінг 

90 Відділ виховної роботи, 

Червінська Н. Л. 

«Техніки образотворчого 

мистецтва як засіб 

розвитку естетичного 

світосприйняття учнів» 

28–29 

жовтня 

42 Семінар-

практикум  

(онлайн) 

91 Кафедра теорії  

та методики викладання 

шкільних предметів, 

Муляр О. П. 

«Дискусійні методи 

навчання у професійній 

компетентності вчителя 

НУШ»  

29 жовтня 25 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

92 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Express Teacher's E-

Day» («Онлайн день  

для вчителів 

англійської мови») 

29 жовтня 305 Семінар-

практикум 

93 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

29–30 

жовтня 

21 

 

Семінар-тренінг 

Листопад 

94 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

02–03 

листопада 

29 Семінар-тренінг 

для вчителів 

іноземних мов 
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95 Кафедра педагогіки та 

психології,  

Луцюк А. М. 

«Спадщина  

В. О. Сухомлинського  

у формуванні 

компетентностей 

педагога НУШ» 

03 

листопада  

20 Семінар-

практикум 

(8 год, онлайн) 

 

96 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

05–06 

листопада 

17 Семінар-тренінг 

для вчителів 

англійської мови  

97 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Мотивація учнів  

до вивчення іноземної 

мови через участь  

у міжнародних програмах» 

10 

листопада 

44 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

98 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

12–13 

листопада 

24 

 

Семінар-тренінг 

99 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Спілкування і співпраця» 

16–20 

листопада 

27 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

100 Науково-дослідна 

лабораторія  

соціологічних досліджень 

та розвитку освіти, 

Ясінська Н. В. 

«Критичне мислення. 

Запитання на уроці: 

навіщо? до кого?» 

19–20 

листопада 

31 Семінар-

практикум 

101 Відділ природничих 

дисциплін, 

Мацюк Л. М. 

«Реалізація компетентніс-

ного підходу на уроках 

біології і екології» 

24, 26 

листопада 

30 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

102 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Олевська І. І. 

Відділ природничих 

дисциплін, 

Гребенюк Т. С. 

«Формування 

економіко-правових 

компетентностей учнів 

через інтегрований курс 

«Громадянська освіта» 

26–27 

листопада 

30 Семінар-

практикум 

(онлайн) 

103 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

за сприяння ГК РП  

в м. Луцьку 

«Формування 

мовленнєвої, мовної, 

соціокультурної  

та соціолінгвістичної 

компетенцій на уроках 

польської мови. Сучасні 

підходи та методи» 

28 листопада, 

05 грудня 

37 Семінар-тренінг 

104 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Олевська І. І. 

Відділ ЗНО та моніторин-

гових досліджень, 

Корнейко А. О. 

«Особливості 

викладання історії 

України в контексті 

аналізу тестових 

завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання» 

30 

листопада 

38 Навчально-

методичний 

семінар (онлайн) 

Грудень 

105 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

03–04 

грудня  

27 

 

Семінар-тренінг 

106 Відділ природничих 

дисциплін, 

Григор’єва Н. В. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Цифрова грамотність» 

07–11 

грудня 

28 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

107 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Емоційний інтелект 

педагога» 

08–09 

грудня 

43 Семінар-тренінг 

(8 год, онлайн) 

108 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Критичне мислення  

та уміння розв’язувати 

проблеми» 

08–09 

грудня 

30 Семінар-тренінг 

для вчителів 

іноземних мов 
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109 Відділ виховної роботи, 

Никитюк І. В. 

Відділ початкового 

навчання та дошкільного 

виховання, 

Никитюк Л. М. 

«Виховання особистості 

на основі цінностей  

в умовах Нової 

української школи» 

11 грудня 36 Семінар-

практикум 

вчителів 

початкових 

класів (онлайн) 

 

110 Відділ практичної 

психології і соціальної 

роботи, 

Андрейчин С. Р. 

«Артметоди  

в освітньому просторі: 

теорія і практика» 

15 грудня 36 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

111 Кафедра теорії та 

методики викладання 

шкільних предметів, 

Муляр О. П. 

«Компетентнісно 

орієнтований урок 

правознавства в освіт-

ньому процесі НУШ» 

15 грудня 33 Семінар-тренінг  

(онлайн) 

112 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Вітюк В. В. 

«Емоційний інтелект 

педагога» 

15–16 

грудня 

45 Семінар-тренінг 

(8 год, онлайн) 

113 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Креативність і уява» 

15–16 

грудня 

24 

 

Семінар-тренінг 

114 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бацмай С. А. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Цифрова грамотність» 

15–16 

грудня  

30 Семінар-тренінг 

для вчителів 

іноземних мов 

115 Відділ початкового 

навчання та дошкільного 

виховання, 

Никитюк Л. М. 

«Діяльнісні методи 

навчання на уроках  

в початковій школі» 

16 грудня 36 Семінар-тренінг 

(онлайн) 

116 Кафедра педагогіки  

та психології,  

Ткачук Н. М. 

«Урок у сучасних 

технологіях навчання» 

17 грудня Педагоги 

закладів 

освіти   

Семінар-

практикум 

(8 год, онлайн) 

117 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Сова О. О. 

«Культура мови і нова 

редакція Українського 

правопису» 

23 грудня  34 Семінар-тренінг  

118 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Бондарук Л. М. 

«Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. 

Цифрова грамотність» 

22–23 

грудня  

27 

 

Семінар-тренінг 

119 Відділ гуманітарних 

дисциплін,  

Ураєва І. Г. 

«Імплементація 

діяльнісного підходу 

під час навчання 

французької мови  

у компетентнісному 

полі Нової української 

школи» 

28 грудня 10 Семінар-тренінг 

 

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року–2020» 

В області проведено перший (зональний), другий (обласний) тури всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Образотворче мистецтво», «Зарубіжна 

література», «Історія», «Хімія», «Початкова освіта». 

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України до участі в конкурсі 

«Учитель року» зареєструвався 301 педагог з Волинської області.  

Учасниками першого туру були 298 педагогів, з них: у номінації «Образотворче 

мистецтво» – 30, «Зарубіжна література» – 43, «Історія» – 60, «Хімія» – 40, «Початкова 

освіта» – 125.  

Відповідно до подання оргкомітетів першого, зонального туру до участі в другому, 

регіональному турі було заявлено 64 педагоги, з яких 53 взяли участь. З них: сім 
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учителів у номінації «Образотворче мистецтво», дев’ять – «Зарубіжна література», 13 – 

«Історія», вісім – «Хімія», 16 – «Початкова освіта». 

Успішно виступили вчителі міста Луцька, троє з яких стали переможцями, двоє – 

лауреатами. Переможцем та лауреатом Конкурсу стали педагоги Ківерцівського та 

Ковельського (Голобська і Поворська ОТГ) районів.  

Лауреатами у трьох номінаціях стали педагоги міста Нововолинська, у двох – міста 

Ковеля, в одній – Рожищенського (Копачівська ОТГ), Камінь-Каширського, 

Старовижівського (Старовижівська ОТГ), Володимир-Волинського (Зарічанська ОТГ), 

Любомльського (Вишнівська ОТГ), Луцького (Торчинська СР) та Любешівського 

(Любешівська СР) районів.  

Другий (обласний) тур Конкурсу проходив з 20 січня по 22 лютого 2020 року на базі 

закладів освіти: 

– Баївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Луцького району Волинської 

області – номінація «Образотворче мистецтво»; 

– Навчально-виховного комплексу «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня –

Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області» – номінація 

«Зарубіжна література»; 

– Княгининівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради – номінація 

«Історія»; 

– Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Небесної сотні – номінація «Хімія»; 

– Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької 

міської ради Волинської області» – номінація «Початкова освіта». 

Журі Конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників, глибоку обізнаність 

із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики 

викладання відповідних предметів, розуміння головної мети освіти – реалізації нової 

стратегії навчання як важливої складової розвитку особистості, створення освітньої 

моделі, яка відповідає потребам сьогодення.  

Учасники Конкурсу продемонстрували фахову майстерність у таких конкурсних 

випробуваннях:  

– номінація «Зарубіжна література»: «Майстер-клас», «Методичний практикум», 

«Практична робота», «Тестування», «Урок»; 

– номінація «Історія»: «Методичний експромт», «Методичний практикум», 

«Практична робота», «Тестування», «Урок»; 

– номінація «Образотворче мистецтво»: «Методичний практикум», «Практична 

робота», «Проєкт», «Тестування», «Урок»; 

– номінація «Початкова освіта»: «Методичний експромт», «Практична робота», 

«Проєкт», «Тестування», «Урок»; 

– номінація «Хімія»: «Контрольна робота», «Методичний практикум», «Практична 

робота», «Урок», «Хімічний експеримент». 

У рамках конкурсу «Учитель року – 2020» проведено такі заходи: 

Підготовка учасників ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020» в номінаціях: «Образотворче мистецтво», «Зарубіжна література», «Історія», 

«Хімія», «Початкова освіта» (січень, Вітюк В. В., Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Червінська Н. Л., 

Бондарук Л. М., Олевська І. І., Кащенюк М. Р., Никитюк Л. М., Папіж С. В.).  

Навчання членів фахових журі (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2020» в номінаціях: «Образотворче мистецтво», «Зарубіжна література», 
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«Історія», «Хімія», «Початкова освіта» (січень, Вітюк В. В., Шинкарук І. В., Свитка Н. В., 

Червінська Н. Л., Бондарук Л. М., Олевська І. І., Кащенюк М. Р., Никитюк Л. М., 

Папіж С. В. 

Консультації з питань участі педагогів області у конкурсах з фахової майстерності 

(протягом року, Шинкарук І. В.). 

Другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації 

«Образотворче мистецтво» (20–24 січня, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Червінська Н. Л.). 

Другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у 

номінації «Зарубіжна література» (27–31 січня, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., 

Бондарук Л. М.). 

Другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації 

«Історія» (03–07 лютого, Дем’янюк О. Й., Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Олевська І. І.). 

Другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у 

номінації «Хімія» (10–14 лютого, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Кащенюк М. Р.). 

Другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у 

номінації «Початкова освіта» (03–07 лютого, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., 

Никитюк Л. М., Папіж С. В.). 

Тренувальні збори з підготовки до заключного туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020» у номінації «Образотворче мистецтво» переможця другого, 

регіонального туру всеукраїнського конкурсу Козіної Л. В. (30 січня, 06 лютого, 

13 лютого, 19 лютого, Червінська Н. Л.).  

Розроблено інструментарій, проведено соціологічне опитування учасників другого, 

регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», на основі якого 

підготовлено аналітичну довідку. 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» 

З 09 до 20 листопада 2020 року в області проходив перший, зональний тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». До участі в ньому зареєструвалися 

204 педагоги закладів загальної середньої освіти регіону. Конкурс проводився у таких 

номінаціях: «Керівник закладу освіти» (39 директорів), «Математика» (66 педагогів), 

«Трудове навчання» (36 педагогів), «Українська мова та література» (63 педагоги). 

Конкурсні випробування першого туру проходили у 51 зоні, 11 – у номінації 

«Керівник закладу освіти», по 15 зон – у номінаціях «Математика» та «Українська мова 

та література», 10 зон – у номінації «Трудове навчання». Конкурсні випробування 

першого туру проходили в дистанційному режимі.  

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» та «Учитель року – 2021» ще раз 

підтвердили свою значну роль у виявленні та підтримці творчих педагогів, підвищенні 

їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, приверненні уваги 

громадськості, органів влади до освіти, засвідчили значну роль учителя у суспільстві. 

Працівниками інституту здійснено науково-методичний супровід конкурсів фахової 

майстерності педагогічних працівників: 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2019/2020 н. р. 

(січень-березень, Никитюк І. В. – член оргкомітету, Романюк Н. С. – секретар оргкомітету). 

Засідання членів організаційного комітету «Про підсумки ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості у 2019/2020 н. р.» (05 березня, 

Никитюк І. В., Романюк Н. С.). 

І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році (квітень-вересень, 

Никитюк І. В. – член оргкомітету, Романюк Н. С. – секретар оргкомітету). 
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Засідання членів організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

у 2020 році (10 вересня, Никитюк І. В., Романюк Н. С.). 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» (лютий-

березень, Никитюк І. В. – член оргкомітету, Романюк Н. С. – секретар оргкомітету). 

Інструктивно-методична нарада членів журі «Організація та проведення 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека – 2020”» 

(11 березня, Романюк Н. С.). 

Участь у І (обласному турі) Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музейних 

закладів освіти «Край, в якому я живу» – номінація «Історичні музеї (широкого 

змісту)», організованого КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді» Волинської обласної ради та 

управлінням освіти і науки облдержадміністрації (30 січня, Силюк А. М. – член журі). 

Участь в обласному краєзнавчому конкурсі досліджень сакральних пам’яток 

«Духовні витоки Волині» (листопад, Силюк А. М. – член журі, Волинська обласна 

бібліотека для юнацтва). 

Участь у присвоєні шкільним музеям почесного звання «Зразковий музей» 

(КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді» Волинської обласної ради) (листопад, Силюк А. М. – 

член комісії). 

Організація та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології 

у новій школі» в номінації «Корекційно-розвиткові програми» (відділ практичної 

психології і соціальної роботи). 

У співпраці з методистами Р(М)МК, працівниками ОТГ організація і проведення 

фестивалю уроків курсів духовно-морального спрямування «Використання біблійних 

історій у навчальному процесі» (до Всесвітнього року Біблії) (ЗЗСО області, лютий, 

Рудь О. В.). 

Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу 

ХV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального 

спрямування – 2020» (ВІППО, 28 лютого, Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

 

5. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду 

В 2020 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду 

п’яти педагогів області: 

 

Адреса досвіду Тема досвіду Відповідальний 

П. І. Б., посада, 

навчальний заклад 

  

Яковчук Михайло Володимирович, 

учитель німецької мови КЗ «Луцька 

гімназія № 18 Луцької міської ради» 

Формування соціальної компетентності 

учнів засобами інноваційних технологій  

на уроках німецької мови 

Заїка О. О. 

 

Демосюк Юлія Іванівна, заступник 

директора Нововолинської 

спеціальної загальноосвітньої 

школи № 9 Волинської обласної ради 

Системна підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах нового 

освітнього простору 

Барановська Р. Є. 

 

Васюренко Ольга Мирославівна, 

вчитель математики 

загальноосвітньої школи с. Борочиче 

Горохівського району 

 

Розвиток творчої особистості школяра 

засобами сучасних онлайн-інструментів 

інтерактивного навчання математики  

як технології співробітництва 

Трачук Т. В. 
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Вавринюк Тетяна Петрівна, 

інструктор з фізичного виховання, 

вихователь Нововолинського 

дошкільного навчального закладу  

№ 9 Нововолинської міської ради  

Формування здоров’язбережувальної 

компетентності дітей дошкільного віку 

шляхом упровадження в освітній процес 

здоров’язбережувальних  

і здоров’яформувальних технологій 

Березіна О. М. 

Рудчик Тамара Адамівна, вчитель 

загальноосвітньої школи  

І–ІІІ ступенів с. Раків Ліс Камінь-

Каширського району  

Інтеграція змісту навчальної діяльності 

учнів в умовах Нової української школи 

Никитюк Л. М. 

 

Завершено перший рік вивчення досвіду 
Адреса досвіду Тема досвіду Відповідальний 

Никитюк Віктор Миколайович, 

учитель фізики ОНЗ НВК «Локачинська 

ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» 

Формування ключових 

компетентностей учнів засобами ІКТ 

Савош В. О. 

Савочка Людмила Миколаївна, вчитель 

географії КЗ «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня 

школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей Луцької міської ради» 

Використання мультимедійних 

технологій для формування 

інформаційної компетентності учнів 

на уроках географії 

Григор’єва Н. В. 

Орищук Галина Дмитрівна, вчитель 

музичного мистецтва КЗ «Луцька 

гімназія № 18 Луцької міської ради» 

Формування національної свідомості 

учнів засобами музичного фольклору 

Червінська Н. Л. 

Вавриш Володимир Трохимович, 

вчитель предмету «Захист Вітчизни» 

загальноосвітньої школи I–III ступеня  

с. Мизове Старовижівського району 

Сучасні підходи до організації 

військово-патріотичного виховання  

в закладі загальної середньої освіти 

Корнейко М. М.  

Тішкова Людмила Андріївна, директор 

школи НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів – ліцей № 1 імені Євгена 

Шабліовського Камінь-Каширської  

районної ради» 

Формування творчо спрямованої 

особистості в умовах реалізації Нової 

української школи 

Богданович О. І. 

Киця Андрій Іларіонович, директор 

Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ 

ступенів № 1 Луцької міської ради 

Створення якісного освітнього 

середовища – запорука розвитку 

компетентнісної особистості в умовах 

спеціалізованої школи 

Свитка Н. В. 

Сахарчук Оксана Ярославівна, директор 

опорного навчального закладу 

«Навчально-виховний комплекс 

“Локачинська загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів-гімназія”» 

Інноваційне освітнє середовище – 

простір розвитку особистості 

Романюк С. В., 

Богданович О. І. 

 

Вивчено та узагальнено освітянський досвід роботи Боратинської, Прилісненської та 

Любешівської ОТГ (Поліщук Н. А.). 

 

6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 

Невід’ємною частиною Нової української школи є розвиток інклюзивної освіти, яка 

формує нову філософію суспільства на розумінні різноманітності та рівності всіх.  

Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП) є 

пріоритетною, динаміка її розвитку у Волинській області достатньо позитивна, 

кількість дітей, які навчаються в закладах освіти з інклюзивним навчанням, щороку 

зростає. На виконання листа Управління освіти і науки облдержадміністрації 

№ 2716/10/2-20 від 25.09.2020 центром узагальнена оперативна інформація з районів, 

міст, ОТГ про кількість таких закладів освіти, інклюзивних класів (груп), дітей у них, 

асистентів учителя (вихователя) та педагогів, які надають корекційно-розвиткові 

послуги.  
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Станом на 01 жовтня 2020 року 283 заклади загальної середньої освіти у 760 класах 

організували інклюзивне навчання для 940 учнів з ООП, що на 25 % більше, ніж у 

минулому році (707 учнів). Психолого-педагогічну підтримку дітям цієї категорії в 

освітньому просторі забезпечують 653 асистенти учителя, а корекційно-розвиткову 

допомогу надають 97 фахівців з числа практичних психологів та вчителів-дефектологів 

закладу освіти. 

У 44 закладах дошкільної освіти функціонує 65 інклюзивних груп, в яких 

виховується 115 дітей, що на 27 % більше, ніж у минулому році (84 дитини). 

Системний супровід їм забезпечують 62 асистенти вихователя, 65 практичних 

психологів та 32 вчителі-дефектологи.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 

якісної освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та системного 

кваліфікованого супроводження за місцем проживання, в області продовжується 

формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів. На кінець 2020 року вона налічує 

25 таких установ: чотири ІРЦ у містах обласного значення, вісім – у підпорядкуванні 

районних рад і 13 – в об’єднаних територіальних громадах. Пріоритетним напрямком 

діяльності ІРЦ є комплексна оцінка розвитку дитини та визначення її особливих 

освітніх потреб. Фахівці ІРЦ проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП, 

надають консультативно-методичну допомогу батькам та педагогам щодо їх навчання і 

розвитку. 

На сьогодні у кожному ІРЦ встановлено системи автоматизації роботи центрів, що 

не лише автоматизує внутрішні процеси центру, а й дає змогу батькам через сайт 

http://ircenter.gov.ua/ дізнатися адресу найближчого до їх місця проживання ІРЦ та 

записатися на вивчення їх дитини онлайн. Ця система також надає можливість 

командам психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі освіти 

формувати для неї індивідуальну програму розвитку на основі висновку ІРЦ про 

комплексну оцінку розвитку. 

Протягом лютого центр узагальнював звітність інклюзивно-ресурсних центрів 

області про діяльність за 2019 рік. За результатами звітності загальна кількість дітей, 

які пройшли комплексну оцінку розвитку, – 2932, поставлені на облік в ІРЦ як діти з 

особливими освітніми потребами – 2491. Станом на 1 грудня 2020 року комплексну 

оцінку розвитку пройшли 2522 дитини, всього на обліку в ІРЦ області перебуває 4350 

дітей. 

З метою методичного забезпечення навчання і підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти з інклюзивним навчанням 

протягом року центром здійснено ряд заходів. 

З 27 по 30 квітня проведено курси підвищення кваліфікації (онлайн) чотирьох груп 

слухачів: учителів, асистентів учителів інклюзивних класів ЗЗСО. 

З 19 травня по 09 червня проведено курси підвищення кваліфікації (дистанційна 

форма навчання) асистентів учителів інклюзивних класів ЗЗСО, асистентів вихователів 

ЗДО. 

З 25 березня по 30 квітня проводилась дистанційна робота з групою практичних 

психологів ІРЦ з метою якісної підготовки до навчання та екзамену на здобуття права 

користування методиками для комплексної оцінки розвитку дитини WISC-IV, Leiter-3, 

Сonners-3, РЕР-3 та CASD. 

02–06 та 09–13 листопада 2020 року проведено очні тренінги з підвищення 

кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів «Узагальнення та систематизація 

знань щодо користування психодіагностичним інструментарієм WISC-IV, Leiter-3, 
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Conners-3, PEP-3 та CASD». Навчання для 27 слухачів відповідно до програми, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17. 05. 2019 р. № 671, 

провела тренер-методист центру Войтович Н. О.  

23 травня проведено онлайн-нараду для директорів ІРЦ «Особливості діяльності ІРЦ 

в умовах карантину». 

25 червня проведено вебінар для директорів ІРЦ «Професійні компетентності 

директора інклюзивно-ресурсного центру: психологічний аспект». 

Протягом вересня-жовтня проведено вебінари для фахівців ІРЦ «Особливості роботи 

психолога при проведенні комплексної оцінки розвитку дитини», «Труднощі та розлади 

поведінки у дітей: прогнозування та корекція», «Робота над висновком про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини». 

Методичні наради із директорами ІРЦ за результатами нарад МОН із завідувачами 

ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти відбулись: 23.09, 28.10, 25.11, 

03.12.2020 р. Обговорювались практичні кроки для вдосконалення співпраці ресурсних 

центрів підтримки інклюзивної освіти, ІРЦ та закладів освіти щодо формування якісних 

висновків про комплексну оцінку розвитку дитини, використання їх для складання ІПР 

та надання консультативно-методичної допомоги батькам і педагогам, які працюють в 

інклюзивному освітньому середовищі, оновлення нормативно-правової бази щодо 

інклюзивної освіти. 

27 лютого проведено семінар-практикум для фахівців ІРЦ «Організація і зміст 

роботи вчителя-логопеда інклюзивно-ресурсного центру». Мета заходу полягала у 

тому, щоб зміцнити спроможність вчителя-логопеда ІРЦ планувати та організовувати 

свою діяльність, поглибити знання та практичний досвід про технологію і методи 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

26 листопада відбувся постійно діючий семінар «Покращення якості надання 

корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами» для 

директорів ІРЦ та працівників, які координують питання методичного забезпечення 

навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти області. Мета 

семінару полягала у розумінні важливості забезпечення всіх чинників, які впливають на 

якість корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, 

обміні досвідом практичної роботи такого напрямку в закладах освіти та інклюзивно-

ресурсних центрах. 

02 грудня на базі Нововолинського інклюзивно-ресурсного центру проведено онлайн 

семінар-практикум «Психолого-педагогічний інструментарій для комплексної оцінки 

розвитку дитини» для фахівців-практичних психологів ІРЦ області. Мета заходу – 

представлення досвіду роботи щодо використання методик та новітніх технік, які 

можуть застосовувати практичні психологи під час проведення комплексної оцінки 

розвитку дитини, адже саме цей напрямок є пріоритетним у діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів відповідно до Положення про ІРЦ.  

З метою надання консультативно-методичної допомоги з питань навчання та 

розвитку дітей з ООП протягом лютого-березня у центрі проводилися щотижневі 

зустрічі з батьками та педагогами, які працюють в інклюзивному освітньому просторі. 

«Батьківські студії – сім кроків назустріч дитині» 

У квітні в рамках співпраці із благодійним фондом «Діти здорові» центр взяв участь 

у конкурсі соціальних проєктів, спрямованих на вирішення проблем сімей/осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах у 2020 році, заявленого управлінням 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради з проєктом 

«Батьківські студії – сім кроків назустріч дитині».  
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З 13 червня по 16 серпня методист центру Войтович Н. О. взяла участь у серії 

онлайн-вебінарів «Основи прикладного аналізу поведінки для педагогів інклюзивних 

класів загальноосвітніх шкіл», які проведені провідним спеціалістом громадської 

організації «Особливе дитинство», поведінковим аналітиком, тьютором інклюзивного 

класу за підтримки Ротарі Клубу Рівне, Клубів Канади та Уряду Канади. Матеріали 

вебінарів поширені фахівцям ІРЦ для використання у практичній роботі з дітьми, які 

мають порушення аутистичного спектру. 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 6/59-20 від 14.01.2020 

завідувач центру Мазурик Т. В. брала участь у нараді щодо питання забезпечення 

закладів спеціальної освіти та закладів освіти, що мають інклюзивні групи класи, 

педагогічними працівниками. Завідувач центру взяла участь у нарадах управління 

освіти і науки облдержадміністрації з висвітленням питань: «Інклюзивне навчання. 

Особливості впровадження та відстеження результативності роботи» – 24 листопада, 

«Інклюзивно-ресурсні центри у співпраці зі спеціальними ЗЗСО. Інклюзивна 

доступність ЗЗСО та закладів позашкільної освіти обласної комунальної власності» – 

08 грудня 2020 року. 

З метою інформаційно-просвітницької діяльності ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти та підвищення рівня обізнаності керівників, педагогів закладів 

освіти про переваги та особливості організації інклюзивного навчання для дітей 

з особливими освітніми потребами і формування позитивного ставлення до них на сайті 

ВІППО у рубриці віртуального освітнього центру «Зустріч з експертом» розміщено 

відеоролик. Фахівці центру протягом року постійно надавали консультативно-

методичну допомогу в межах своєї компетенції батькам, педагогічним працівникам та 

всім, хто дотичний до вирішення питань освіти, розвитку, виховання та реабілітації 

дітей з особливими освітніми потребами нашої області. 

 

7. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних 

предметів, а також наказів та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки 

України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та 

управління освіти і науки облдержадміністрації з метою пошуку, підтримки, розвитку 

творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді протягом року Інститутом 

здійснювався організаційний, науково-методичний супровід Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. За підсумками поточного навчального року загальна кількість 

учасників усіх етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів у Волинській області 

становить 99 869 учасників, у тому числі: І етап – 79 275 учнів, ІІ етап – 19 184 учні, ІІІ 

етап – 1410 учнів (додаток 1). 
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Додаток 1 

Протягом січня – лютого 2020 року проведено ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, в якому взяли участь 1410 учнів закладів загальної середньої 

освіти Волинської області. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 

(олімпіади) 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість 

переможців, 

дипломів 

 (І, ІІ, ІІІ ступенів) 

Дата Місце проведення 

1 2 3 4 5 6 

1 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з фізики 

97 І ступеня – 5 

ІІ ступеня – 18 

ІІІ ступеня – 27 

09, 11 січня КЗ «Луцька гімназія 

№ 4 імені Модеста 

Левицького Луцької 

міської ради  

(теоретичний тур), 

ВІППО (експериментальний 

тур) 

2 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з трудового 

навчання 

83 І ступеня – 4 

ІІ ступеня – 14 

ІІІ ступеня – 25 

09 січня КЗ «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 

Луцької міської ради», 

Комунальний заклад 

«Луцька загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 25 

Луцької міської ради 

Волинської області»  

3 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з німецької мови 

45 І ступеня – 4 

ІІ ступеня – 7 

ІІІ ступеня – 11 

09–10 січня Луцький педагогічний 

коледж 

4 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з астрономії 

47 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 8 

ІІІ ступеня – 13 

10 січня КЗ «Луцька гімназія № 4 

імені Модеста Левицького 

Луцької міської ради» 

5 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з екології 

40 І ступеня – 2 

ІІ ступеня – 4 

ІІІ ступеня – 14 

10, 17 січня Луцький педагогічний 

коледж (теоретичний тур), 

ВІППО (захист проєктів) 

6 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з хімії 

100 І ступеня – 5 

ІІ ступеня – 17 

ІІІ ступеня – 29 

15, 22 січня Луцький педагогічний 

коледж (теоретичний тур), 

СНУ імені Лесі Українки 

(кафедра хімії та технологій) 

7 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з англійської мови 

78 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 15 

ІІІ ступеня – 22 

15–16 січня Луцький педагогічний 

коледж 

8 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з географії 

103 І ступеня – 8 

ІІ ступеня – 16 

ІІІ ступеня – 27 

16 січня Луцький педагогічний 

коледж 

9 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з 

математики 

137 І ступеня – 10 

ІІ ступеня – 25 

ІІІ ступеня – 34 

19, 26 січня Луцький педагогічний 

коледж 
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10 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з польської мови 

37 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 6 

ІІІ ступеня – 9 

20 січня Луцький педагогічний 

коледж 

11 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з економіки 

38 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 6 

ІІІ ступеня – 10 

20 січня Луцький педагогічний 

коледж 

12 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з правознавства 

65 І ступеня – 6 

ІІ ступеня – 10 

ІІІ ступеня – 18 

20 січня Луцький педагогічний 

коледж 

13 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з української мови 

та літератури 

109 І ступеня – 8 

ІІ ступеня – 16 

ІІІ ступеня – 31 

21 січня Луцький педагогічний 

коледж 

14 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з іспанської мови  

12 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 4 

ІІІ ступеня – 1 

21 січня Луцький педагогічний 

коледж 

15 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з історії 

111 І ступеня – 7 

ІІ ступеня – 20 

ІІІ ступеня – 30 

22 січня Луцький педагогічний 

коледж 

16 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з російської мови 

та літератури 

38 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 6 

ІІІ ступеня – 9 

23 січня Луцький педагогічний 

коледж 

17 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з французької мови  

19 І ступеня – 3 

ІІ ступеня – 3 

ІІІ ступеня – 5 

23 січня Луцький педагогічний 

коледж 

18 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з біології 

113 І ступеня – 9 

ІІ ступеня – 16 

ІІІ ступеня – 33 

25 січня Луцький педагогічний 

коледж 

19 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з інформатики 

79 І ступеня – 4 

ІІ ступеня – 16 

ІІІ ступеня – 23 

01–02 

лютого 

Луцький педагогічний 

коледж,  

ВІППО 

20 ІІІ етап 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади  

з інформаційних 

технологій 

59 І ступеня – 4 

ІІ ступеня – 10 

ІІІ ступеня – 17 

08 лютого Луцький педагогічний 

коледж,  

ВІППО 

 

У ІІІ етапі олімпіад взяли участь 1410 учнів закладів загальної середньої освіти 

області, в тому числі: 830 (59 %) – учні сільських закладів освіти, 370 (26,2 %) – 
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міських і 210 (14,8 %) – учні закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування (додаток 2).  

 
Додаток 2 

Найвищий показник результативності продемонстрували учні міських закладів 

загальної середньої освіти (із 370 учасників – 285 переможців, що становить 77 % 

(якісний показник)), закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування – 

57 %, сільських та районних закладів освіти – 38 % (додаток 3). 

 
Додаток 3 

Переможцями стали 722 учні 7–11 класів, що становить 51 % загальної кількості 

учасників. Найкращі результати, виборовши дипломи І ступеня, продемонстрували 

97 переможців, що становить 13,4 %; 237 учнів вибороли дипломи ІІ ступеня, що 

становить 32,8 %, і 388 учнів – дипломи ІІІ ступеня, що становить 53,8 % (додаток 4). 
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Додаток 4 

В тому числі: 119 переможців (16,5 %) – учні закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування; 285 переможців (39,5 %) – учні міських закладів загальної 

середньої освіти; 318 переможців (44 %) – учні сільських та районних закладів 

загальної середньої освіти. 

За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад найчисельнішими були 

олімпіади з математики (137 учасників), біології (113), історії (111 ), української мови 

та літератури (109), географії (103 ), хімії (100); найменш чисельні – з іспанської (12) та 

французької мов (19 учасників) (додаток 5). 

 
Додаток 5 

За кількістю переможців у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед 

районів найвищі позиції займають: Ратнівський – 43, зокрема: Ратнівська гімназія – 25, 

Ратнівська ЗОШ № 2 – 16, ЗЗСО с. Замшани – 16, с. Гірники – 13, с. Самари-Оріхові – 8, 

Жиричі – 4, с. Видраниця – 3; Маневицький – 30, на третій позиції – Горохівський 

район (28) (додаток 6). 

 
Додаток 6 

Серед міст обласного значення лідирує м. Луцьк – 142 перемоги, зокрема: на першій 

позиції – Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9» – 
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30 переможців, на другій – Гімназія № 18 – 27 переможців, третя позиція – Гімназія 

№ 14 – 23 переможці, четверта – Гімназія № 21 – 15 переможців, м. Ковель з 

Люблинецькою ОТГ – 50 перемог (у 2019 році – 54), зокрема: Ковельська гімназія – 

дев’ять, ЗЗСО № 3 і № 11 – по сім переможців, № 7 № 9 – по шість; м. Нововолинськ – 

49 (у 2019 році – 48), Нововолинський ліцей № 1 – 24, ЗЗСО № 2 – дев’ять, № 8 – сім, 

№ 7 – п’ять, № 4 – два, № 3 і № 5 – по одному переможцеві (додаток 7). 

 
Додаток 7 

Серед закладів обласного підпорядкування: Волинський науковий ліцей-інтернат 

Волинської обласної ради – 49, Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради – 28 та Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені Героїв Небесної сотні – 18 (додаток 8).  

 
Додаток 8 

За якісним показником результативності найвищі позиції займають Ратнівський 

(74,14 %), Маневицький (52,63 %), Ківерцівський (50 %) райони.  

За рейтингом, який визначається відповідно до Положення про олімпіади як частка 

від ділення загальної кількості балів, набраних усіма переможцями, до загальної 

кількості учасників олімпіади, серед районів на першій позиції як і в 2019 році – 

Ратнівський район (1,46), на другій – Маневицький (0,98) (у 2019 році цю позицію 

займав Горохівський район з рейтингом – 1,09, цьогоріч – 0,96), на третій – Луцький 

район із рейтинговим показником 0,98 (у 2019 р. – 1,04). Останні позиції займають: 

Шацький – 0,3 (у 2019 р. – 0,12), Іваничівський – 0,3 (у 2019 р. – 0,3) та Турійський 

(0,19) райони.  
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Серед міст обласного значення на першій позиції – Луцьк (2,79), на другій – Ковель 

із рейтинговим показником 1,57 (у 2019 р. – 1,88), на третій – Нововолинськ (1,43).  

Серед закладів обласного підпорядкування на першому місці – Волинський 

науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради із рейтингом 2,4, на другому – 

Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради – 1,04; на 

третьому – Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

імені Героїв Небесної сотні – 1,07. 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 21 лютого 

2020 року № 78 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2019/2020 н. р.» відзначено дипломами 722 переможці та нагороджено грамотами 

563 педагоги закладів загальної середньої освіти Волинської області. 

Обласний етап учнівських олімпіад з математики, біології, інформатики та 

інформаційних технологій проводився за графіком та єдиними завданнями 

Міністерства освіти і науки України. З інших навчальних предметів завдання 

розробляли предметно-методичні комісії. 

До роботи у складі журі були залучені викладачі та науковці Волинського 

національного університету, Луцького національного технічного університету, 

педагоги області, які мають високі досягнення в освітній діяльності. 

З метою удосконалення якості організаційно-методичного супроводу проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів традиційно 

проведено опитування учасників, цьогоріч з використанням GR-кодів та гугл-форм, що 

в режимі реального часу спростило процес отримання результатів, які будуть взяті до 

уваги у діяльності наступного навчального року. 

Відповідно до спільного рішення журі ІІІ етапу олімпіад, у лютому-березні 

проведено відбірково-тренувальні збори, учасниками яких стали 110 учнів (переможці 

обласного етапу, з найбільшою кількістю балів) закладів освіти області, у тому числі з 

міста Луцька – 73, іногородніх – 37. Керівники команд і учасники відзначили хороший 

рівень організації та проведення тренувально-відбіркових зборів.  

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 
Місце проведення 

1 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії 

03 лютого – 

07 лютого 

7 СНУ імені Лесі Українки, ВІППО 

2 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології 

03 лютого – 

07 лютого 

5 СНУ імені Лесі Українки  

3 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 

03 лютого – 

07 лютого, 

17 лютого – 

21 лютого 

6 СНУ імені Лесі Українки 

4 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії 

17 лютого – 

21 лютого  

8 СНУ імені Лесі Українки,  

КЗ «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської 

ради» 

5 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 

17 лютого – 

21 лютого 

4 КЗ «Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І–

ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей», КЗ «Луцький навчально-

виховний заклад № 26»  
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6 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови  

та літератури 

17 лютого – 

21 лютого  

8 ВІППО 

7 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови  

та літератури 

17 лютого – 

21 лютого 

3 ВІППО 

8 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з польської мови  

та літератури 

17 лютого – 

21 лютого 

5 ВІППО 

9 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства 

17 лютого – 

21 лютого  

6 ВІППО 

10 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики 

17 лютого – 

28 лютого 

10 ВІППО 

11 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з біології 

24 лютого –

28 лютого 

9 СНУ імені Лесі Українки 

12 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії 

24 лютого – 

28 лютого 

6 СНУ імені Лесі Українки 

13 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з економіки 

24 лютого – 

28 лютого 

4 КЗ «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської 

ради» 

14 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови 

24 лютого – 

28 лютого 

3 Інформаційно-ресурсний центр 

Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

імені Олени Пчілки, ВІППО 

15 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з іспанської мови 

24 лютого – 

28 лютого 

5 КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької 

міської ради Волинської області» 

16 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з французької мови 

24 лютого –

28 лютого 

4 КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької 

міської ради Волинської області» 

17 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

24 лютого – 

28 лютого 

6 ВІППО 

18 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформаційних технологій 

24 лютого – 

28 лютого 

2 ВІППО 

19 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови 

06, 13, 20, 27 

лютого, 05, 

12 березня 

5 Інформаційно-ресурсний центр 

«Вікно в Америку» Волинської 

державної обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олени 

Пчілки 
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20 Тренувально-відбіркові збори 

кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики 

24 лютого – 

03 березня 

4 ВІППО 

 

Відповідно до рейтингу Міністерства освіти і науки України щодо квоти у ІV етапі 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 р. № 1077 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році»), листа МОН України від 26.02.2020 р. №1/9-122 «Про включення 

до складу команд-учасниць ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад переможців 

Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад 2019/2020 навчального року» та 

протоколів відбірково-тренувальних зборів було сформовано команди (загальна 

кількість – 93 учні) для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

20 навчальних предметів: сім учасників – з української мови та літератури, три – з 

англійської мови, п’ять – з іспанської, три – з німецької, чотири – з французької, шість 

– з правознавства, шість з історії, чотири – з економіки, чотири – з математики, дев’ять 

– з біології, вісім – з географії, п’ять – з астрономії, п’ять – з фізики, чотири – з хімії, 

п’ять – з екології, чотири – з інформатики, два – з інформаційних технологій, чотири – з 

трудового навчання, три – з польської мови, три – з російської мови та літератури. 

З метою забезпечення організаційного супроводу проведення IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та іспанської мов у 

2019/2020 навчальному році підготовлено інструктивні листи, укладено теки заявок та 

звітів команд регіонів України, створено реєстраційні гугл-форми для журі, учасників 

олімпіад, проведено наради оргкомітету тощо. 

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів скасовано у 

зв’язку з запровадженням карантину для закладів освіти усіх типів відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказів Міністерства освіти 

і науки України від 12.03.2020 № 393 «Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України», від 16.04.2020 № 525 «Про скасування IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів» та листа Міністерства 

освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 «Щодо запровадження карантину для 

закладів освіти всіх типів».  

Через загострення епідеміологічної ситуації в країні та ріст показників 

захворюваності на коронавірус Міністерством освіти і науки ухвалено рішення про 

відміну фінального етапу Всеукраїнського учнівського турніру юних біологів, 

проведення якого було заплановано на період осінніх канікул.  

Цьогоріч у липні-вересні за результатами Всеукраїнської учнівської онлайн-

олімпіади з програмування та відбірково-тренувальних зборів Олійник Андрій, учень 

Опорного закладу навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа 

І–ІІІ ст. – ліцей», увійшов до складу збірної України на міжнародний етап Європейської 

олімпіади з інформатики серед юніорів-2020, який проходив онлайн у Грузії, та здобув 

срібну медаль (92 учасники з 27 країн Європи).  

Упродовж звітного періоду методистами Інституту підготовлено ряд розпорядчих 

документів щодо організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад з 

навчальних предметів; розміщено протоколи, публікації, інформаційні матеріали, 

демонстраційне портфоліо про підсумки інтелектуальних змагань на сайті Волинського 
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інституту післядипломної педагогічної освіти. Укладено навчальні програми 

відбірково-тренувальних зборів, розклади занять, протоколи щодо підсумково-

відбіркових контрольних робіт, документи фінансової звітності тощо. Проводиться 

системна робота щодо співпраці та залучення науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти м. Луцька до роботи з обдарованою учнівською молоддю у складі 

журі, предметно-методичних комісій, до участі у навчальних заняттях відбірково-

тренувальних зборів. На засіданні науково-методичної ради презентовано підсумки 

ІІІ етапу, окреслено основні напрямки діяльності щодо якості підготовки, 

організаційного, науково-методичного супроводу та проведення підготовчо-

коригувальної роботи в системі проведення олімпіад. За підсумками участі волинських 

школярів у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах 2020 року укладено 

збірник інформаційно-аналітичних матеріалів. Оновлено сторінку сайту «Олімпіади та 

конкурси». Систематизовано електронний кейс неодноразових переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, учасників та призерів 

міжнародних учнівських олімпіад, стипендіатів Президента України 2008–2020 рр. 

«Е-інтелектуали Волині!» 

Відповідно до наказу МОН України від 24 вересня 2020 року № 1175 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2020/2021 навчальному році», листа і наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації розпочато організаційну роботу щодо здійснення організаційного 

та науково-методичного супроводу учнівських олімпіад у 2020/2021 н. р.: створено 

інформаційну базу відповідальних осіб за проведення олімпіад в містах, районах, ОТГ 

області; поновлено логіни, паролі (для забезпечення конфіденційного доступу до 

олімпіадних завдань ІІ етапу), укладено інструкцію щодо завантаження завдань: 

укладено проєкти кошторисів; зібрано та надіслано пропозиції щодо складу фінальних 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2020/2021 н. р.; укладено 

методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та підготовки учнів. 

Розпочато роботу щодо супроводу Волинських учнівських олімпіад з фізики та 

астрономії (підготовлено: проєкт наказу, гугл-форми реєстрації учасників, проєкт 

кошторису, інструктивні листи). 

Отже, організаційний, науково-методичний супровід проведення учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, тренувально-відбіркових зборів проведено на 

належному організаційному рівні, завдячуючи управлінню освіти і науки та 

масштабній, системній роботі методистів Інституту у співпраці з педагогічними 

працівниками Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького 

технічного національного університету. 

З метою покращення організаційно-методичного супроводу проведення учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році є необхідність: 

розробити рекомендації щодо умов, порядку проведення, вимог до оформлення 

документації учнівських олімпіад; зміни формату проведення учнівських змагань 

(онлайн-, інтернет-, дистанційні, заочні) тощо – робота в такому напрямку триває. 

 

Окрім учнівських олімпіад із навчальних предметів, працівники Інституту 

здійснювали організацію, науково-методичний супровід та верифікацію результатів 

конкурсних випробувань: 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (ІІІ етап – 239 осіб, з 

яких 191 учень 3–11 класів закладів загальної середньої освіти, 17 учнів закладів 
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професійно-технічної та 26 студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Волинської області; ІV етап – 27 учнів закладів загальної середньої освіти, три учні 

закладів професійно-технічної освіти та п’ять студентів вищої освіти (Сова О. О.); 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (ІІІ етап – 192 учасники, з яких 151 учень закладів загальної 

середньої освіти, 17 учнів професійно-технічної освіти і 24 студенти; ІV етап – 19 учнів 

закладів загальної середньої освіти, 10 студентів вищої освіти та три учні закладів 

професійно-технічної освіти (Сова О. О.);  

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням 

у номінації «Література» й «Історія України та державотворення» (ІІІ етап: 69 робіт у 

номінації «Література», 43 роботи в номінації «Історія України і державотворення» 

(Сова О. О., Олевська І. І.); 

Міжнародний конкурс з українознавства (переможців усеукраїнського етапу – 

12 осіб) (Сова О. О.); 

І етап конкурсу «Інтелектуальний тріатлон – успіхи Польщі, 1980–2020» 

(за ініціативи ГК РП в м. Луцьку) (Бондарук Л. М.). 

 

V. Навчальна діяльність 

1. Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів  

Кількість навчальних груп та слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання у 2020 році 

№ Категорія слухачів 
Кількість 

груп 

Кількість 

слухачів 

Відділ з питань з уравлінської діяльності та інклюзивної освіти 

1 Вихователі груп продовженого дня 1 8 

Відділ виховної роботи 

2 Педагоги-організатори та класні керівники 1 17 

3 Керівники гуртків закладів позашкільної освіти без визначення напряму 2 26 

4 Вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни 1 8 

5 Вчителі основ здоров’я та захисту Вітчизни (медико-санітарна підготовка)  1 10 

6 Вчителі основ здоров’я 3 33 

7 Вчителі мистецтва (8–11 класи) 1 9 

8 Шкільні бібліотекарі 1 18 

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 

9 Вчителі початкових класів 5 71 

Відділ гуманітарних дисциплін 

10 Вчителі української мови і літератури  2 24 

11 Вчителі історії та правознавства 1 15 

12 Вчителі англійської мови 2 21 

Відділ фізико-математичних дисциплін 

13 Вчителі математики 2 23 

14 Вчителі фізики та астрономії 1 7 

15 Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці 2 25 

Відділ природничих дисциплін 

16 Вчителі географії та природознавства 1 6 
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17 Вчителі хімії 1 12 

Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

18 Вчителі інформатики 3 32 

Відділ практичної психології та соціальної роботи 

19 Практичні психологи та соціальні педагоги  1 13 

Кафедра менеджменту освіти 

20 Вчителі курсів духовно-морального спрямування 1 14 

 

Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації  

очно-дистанційної форми навчання за роками 

  2016  2017 2018 2019  2020  

Заплановано 195 274 292 438 512 

Прибуло  195 265 272 332 392 

      

 
 

Кількість навчальних груп курсів підвищення кваліфікації у 2020 році  

за денною формою навчання 
№ 

з/п 

Категорія слухачів Кількість 

навчальних 

груп 

1 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів 16 

2 Заступники директорів з виховної роботи 2 

3 Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів 3 

4 Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури  3 

5 Вчителі музичного мистецтва, художньої культури 4 

6 Педагоги-організатори та класні керівники 3 

7 Вчителі фізичної культури, ЗВ та основ здоров’я  12 

8 Вчителі трудового навчання 4 

9 Вчителі історії 2 

10 Вчителі історії, правознавства та світоглядних дисциплін 5 

11 Вчителі української мови і літератури 10 

12 Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури 2 

13 Вчителі зарубіжної літератури та російської мови 5 
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14 Вчителі англійської мови 9 

15 Вчителі англійської та німецької мов  1 

16 Вчителі німецької мови 2 

17 Вчителі французької мови 1 

18 Вчителі польської мови 1 

19 Вчителі географії та природознавства 3 

20 Вчителі географії та природознавства, економіки та фінансової грамотності 1 

21 Вчителі географії та природознавства, біології  1 

22 Вчителі хімії 3 

23 Вчителі біології та екології 2 

24 Вчителі біології, хімії та екології 2 

25 Вчителі біології та екології, хімії та природознавства 2 

26 Вчителі біології, екології та основ здоров’я 1 

27 Вчителі курсів духовно-морального спрямування  2 

28 Вчителі початкових класів 31 

29 Вихователі закладів дошкільної освіти 20 

30 Директори (завідувачі) закладів дошкільної освіти 2 

31 Вчителі фізики та астрономії 3 

32 Вчителі фізики та астрономії, трудового навчання 1 

33 Вчителі фізики та математики 1 

34 Вчителі математики  10 

35 Вчителі математики, фізики та астрономії 1 

36 Вчителі математики та інформатики 1 

37 Вчителі інформатики 5 

38 Вчителі інформатики та фізики 1 

39 Вчителі інформатики та математики 1 

40 Практичні психологи та соціальні педагоги 4 

41 Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання 6 

42 Вихователі груп подовженого дня 3 

43 Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів 2 

44 Логопеди шкіл та ДНЗ 2 

45 Шкільні бібліотекарі 4 

46 Творчі майстерні педагогів області 1 

 Всього 201 

 

Кількість навчальних груп тематичних курсів підвищення кваліфікації  

у 2020 році за денною формою навчання 

№ Категорія слухачів  
Потреба 

району 

1. Відділ управління закладами освіти 

1 Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти 2 

2 Особливості розвитку та освітньої діяльності дітей із порушеннями мовлення 1 

3 Система освітньо-виховної роботи в спеціальних ЗЗСО та групах подовженого дня 1 

4 Професійна діяльність вчителя, асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі 2 

5 Декоративно-прикладне мистецтво як чинник формування національних цінностей школярів 2 

6 Музичний фольклор як джерело формування духовності особистості 2 

7 Проєктування виховної системи в умовах НУШ 3 

8 Патріотичне виховання – пріоритетна складова гармонійного розвитку особистості 2 

9 Шкільна бібліотека у сучасному освітньому просторі 1 

10 Особливості організації практичних занять з предмету «Захист Вітчизни» 1 

 2. Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 

11 Практика та інструменти оцінювання у початковій школі 9 

12 Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 12 
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 3. Відділ гуманітарних дисциплін 

13 Літературний процес кінця ХІХ–ХХ століть: інноваційні підходи у викладанні 8 

14 Ключові уміння ХХІ ст. як складова професійного успіху вчителя зарубіжної літератури  

в умовах НУШ 
4 

15 Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках історії, правознавства  

та суспільних дисциплін 
5 

16 Українська революція (1917–1921 рр.): сучасний погляд на події столітньої давнини 1 

17 Навчання англійської мови відповідно до Концепції «Нова українська школа». 6 

18 Використання онлайн-ресурсів на діяльнісно-орієнтованому занятті німецької мови. 

Планування уроку та форми виправлення помилок 
1 

 4. Відділ фізико-математичних дисциплін 

19 Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів засобами STEM-освіти  

(для вчителів фізики) 
3 

20 Методичні засади навчання математики в контексті впровадження Концепції «Нова 

українська школа» 
6 

21 Технології STEM-освіти у практиці роботи вчителя трудового навчання 2 

 5. Відділ природничих дисциплін 

22 Реалізація компетентнісного підходу в професійній діяльності вчителя біології та екології 2 

23 Особливості вивчення біології в старшій школі за новою програмою 2 

24 Основи фінансової грамотності як компетенції вчителя НУШ 1 

25 Організація освітнього процесу з географії в умовах компетентнісно орієнтованої освіти 3 

26 Модернізація змісту хімічної освіти: реальність та перспективи 2 

 6. Відділ практичної психології та соціальної роботи 

27 Артметоди в освітньому просторі: теорія і практика 3 

 7. Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

28 Мова програмування Python 2 

29 Цифровий освітній простір учителя 2 

30 Google Classroom для управління навчальним процесом 1 

 8. Кафедра теорії та методик викладання шкільних предметів 

31 Методики викладання фізичної культури в початкових класах відповідно до Концепції 

«Нова українська школа» 

2 

32 Інноваційні методи та особливості навчання фізичної культури в 5–11 класах 4 

33 Методики викладання основ здоров’я на основі життєвих навичок 1 

 9. Кафедра педагогіки та психології 

34 Курси за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (початкова школа)  1 

35 Курси за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (базова школа)  1 

 Всього  101 

 

Інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області  

за І півріччя 2020 року 

До карантину В період карантину 

Очна 

форма 

навчання 

Форма організації 

науково-

методичної 

роботи за вибором 

педагогів 

(сертифікат) 

Онлайн- 

форма 

навчання 

Дистанційна 

форма навчання 

Очно-

дистанційна 

форма 

навчання 

Форма організації 

науково-методичної 

роботи за вибором 

педагогів 

(сертифікат) 

1850 2023 2178 667 268 1103 

Всього  

Курси підвищення кваліфікації  4963 

Форма організації науково-методичної 

роботи за вибором педагогів 

(сертифікат) 

3126 
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Інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області  

за ІІ півріччя 2020 року 

Очна форма 

навчання 

Онлайн-форма 

навчання 

Очно-дистанційна 

форма навчання 

Форма організації 

науково-методичної роботи 

за вибором педагогів (сертифікат) 

2008 1144 124 2482 

Всього  

Курси підвищення кваліфікації  3276 

Форма організації науково-методичної роботи за вибором 

педагогів (сертифікат) 

2482 

 

Кількість слухачів  

курсів підвищення кваліфікації очно-дистанційної форми навчання за роками 
 2015  2016  2017 2018  2019  

Заплановано 218 195 274 292 438 

Прибуло 164 195 265 272 332 

 

 
 

Циклограми 

організаційної та навчальної роботи під час курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів при ВІППО за очною (рис. 6)  

та очно-дистанційною (рис. 7) формами навчання  
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Рисунок 6 
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Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області 

 за 2020 рік 

№ 

з/п 

Назва районів, міст 

області 

І півріччя ІІ півріччя Рік 
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1 Володимир-Волинський 1 27 0 0 0 10 0 1 1 37 0 1 

2 Горохівський 250 225 3 7 177 173     2 4 432 398 5 11 

3 Іваничівський 21 60 6 10 4 19 0 0 31 79 6 10 

4 Камінь-Каширський 366 348 16 19 278 291 4 5 664 639 20 24 

5 Ківерцівський 175 230 10 23 127 187 5 7 317 417 15 29 

6 Ковельський 157 94 0 1 125 60 0 0 282 154 0 1 

7 Локачинський 72 77 2 5 33 33 1 1 108 110 3 6 

8 Луцький 46 102 0 3 18 83 0 4 64 185 0 7 

9 Любешівський 65 145 0 7 45 97 0 2 110 242 0 9 

10 Любомльський 27 74 0 1 27 60 0 1 54 134 0 2 

11 Маневицький 136 190 0 1 100 140 0 3 236 330 0 4 

12 Ратнівський 129 159 6 12 68 77 2 4 205 236 8 16 

13 Рожищенський 242 219 13 20 178 159 7 5 440 378 20 25 

Рисунок 7 
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14 Старовижівський 16 80 2 6 13 35 0 2 31 115 2 8 

15 Турійський 150 98 11 9 96 68 4 1 261 166 15 10 

16 Шацький 81 82 4 6 43 24 0 1 128 106 4 7 

17 м. Володимир-

Волинський 
47 75 4 2 42 

43 
4 3 97 118 8 5 

18 м. Ковель 219 209 47 41 143 103 32 18 441 312 79 59 

19 м. Луцьк 771 758 108 38 545 431 73 19 1497 1189 181 56 

20 м. Нововолинськ 171 213 10 11 121 103 5 6 307 316 15 17 

21 ПТНЗ 62 20 0 0 33 19 0 0 101 39 6 0 

22 Школи інтернатного 

типу 
205 90 0 0 176 

75 
0 0 382 165 1 0 

23 ОТГ 1632 1071 77 46 1148 766 32 37 2889 1837 109 83 

24 Інші 26 49 12 0 5 96 10 0 46 169 15 2 

Разом 
5067 4695 331 268 3545 3152 181 124 9124 7871 512 392 

Всього 
8263 

 

2. Методичне забезпечення освітнього процесу 

Відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти здійснював: 

– забезпечення підвищення ефективності курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; 

– діагностику рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у 

Волинському ІППО та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

– впровадження сучасних технологій навчання та нових підходів до викладання на 

курсах підвищення кваліфікації; 

– впровадження в освітній процес активних та інтерактивних форм роботи, 

розширення практики в закладах освіти на базі перспективного педагогічного досвіду; 

– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, комплектуючи групи слухачів з урахуванням їх освіти, фаху, стажу 

роботи, рівня професійної підготовки, результатів діагностики та індивідуальних 

запитів і потреб. 

За звітний період працівниками відділу: 

– визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу на 

курсах підвищення кваліфікації на 2021 рік; 

– надавалась методична допомога з питання підвищення кваліфікації відділам 

(управлінням) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), обласним 

територіальним громадам; 

– підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України на 2020 

рік (42 чол.); 

– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області 

у ВІППО на 2021 рік за очною та очно-дистанційною формами навчання; 

– підготовлено наказ про призначення координаторів і кураторів груп курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2021 рік; 

– здійснено аналіз результативності проходження курсової підготовки за І та ІІ 

півріччя, за рік у розрізі районів, територіальних громад; 

– постійно здійснювалась координація проведення та організації курсів підвищення 

кваліфікації освітян області. 

З метою забезпечення очно-дистанційної форми навчання: 



75 

 

– підготовлено пропозиції та здійснюється координація розробки електронних 

програмно-методичних комплексів підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

– забезпечено постійне та безперебійне функціонування інформаційно-освітнього 

простору системи освіти регіону (сайт дистанційного навчання); 

– організовано самостійну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації з 

платформою для дистанційного навчання DLET; 

– створено банк інформативних матеріалів з питань дистанційного навчання; 

– здійснено адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне 

оновлення офіційного сайту ВІППО (http://vippo.org.ua) та сайту для електронної 

реєстрації на курси підвищення кваліфікації; 

– вивчено стан впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну 

освіту, досвід створення та використання інформаційно-освітніх середовищ, аналіз та 

узагальнення передового досвіду, організацію обміну досвідом; 

– постійно надавалась методична допомога районним (міським) методичним 

кабінетам, установам обласного підпорядкування з питань підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання; 

– підготовлено аналітичні матеріали стану підвищення кваліфікації освітян за рік у 

розрізі районів і міст обласного підпорядкування; 

– систематично здійснювався обмін інформацією з викладачами кафедр, 

методистами щодо якості очно-дистанційної форми навчання педагогів. 

У 2020 році було заплановано 303 навчальні групи за очною формою навчання, з 

них: 202 фахових, 101 тематична та 33 за очно-дистанційною формою навчання, під час 

яких працівниками відділу проведено: 

– розробку документації, необхідної для організації навчального процесу на курсах; 

– підготовку інформаційних стендових матеріалів для слухачів; 

– облік документації з питань організації навчального процесу; 

– забезпеченння кількісного складу слухачів, які проходять курсову підготовку 

згідно з планом-графіком; 

– підготовку та оформлення відповідних наказів про зарахування слухачів на курси; 

– оформлення та облік документів на слухачів за індивідуальною формою навчання; 

– підготовку, облік, виготовлення та видачу свідоцтв про курси підвищення 

кваліфікації згідно з категоріями; 

– перевірку журналів обліку роботи курсів кожної з груп; 

– організаційно-роз’яснювальну робота зі слухачами курсів згідно з правилами 

внутрішнього розпорядку; 

– облік роботи викладачів-погодинників та навчального навантаження викладачів 

кафедр; 

– своєчасну подачу документів фінансової звітності на погодинну оплату курсів, 

семінарів, масових заходів; 

– заповнення карток персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах 

погодинної оплати.  

 

VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

Працівниками Інституту здійснюється координація всеукраїнських програм та проєктів. 

Протягом року готувалися матеріали на засідання вченої ради Волинського ІППО, колегії 

управління освіти і науки облдержадміністрації щодо реалізації та результатів дослідно-

http://vippo.org.ua/
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експериментальної роботи на базі закладів загальної середньої освіти, які мають статус 

експериментальних закладів освіти регіонального рівня. 

 

2. Координація дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня 

 

№ 

з/п 

Тема 

дослідження 

Заклад освіти, 

ПІБ 

відповідального 

виконавця 

Науковий 

керівник, 

координатор 

ІМЗО 

Наказ, яким 

затверджено 

експеримент, 

строки 

проведення 

Очікувані 

результати 

1 «Електронний 

підручник для 

середньої освіти» 

(E-book for 

secondary 

education)  

 

Залізницька 

загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

імені Івана Пасевича 

Любешівської 

районної ради 

Волинської області,  

Заклад загальної 

середньої освіти  

I–III ступеня  

с. Забороль 

Луцького району 

Волинської області; 

Підгайцівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

– гімназія» 

Луцького району 

Волинської області 

Директор ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

Спірін О. М. 

Наказ МОН 

України № 957 

від 31.08.18 р. 

«Про проведення 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня за темою 

«Електронний 

підручник для 

загальної 

середньої освіти» 

(Е-book for 

secondary 

education (EBSE)) 

 

Концептуальні 

засади 

використання  

е-підручників  

і е-платформи  

для доставки 

якісного освітнього 

контенту учасникам 

освітнього процесу; 

модель 

використання  

е-підручників  

в освітньому процесі  

для початкової, 

базової  

та профільної 

середньої освіти; 

факторно-

критеріальна модель 

визначення рівня 

ІК-компетент-

ностей вчителів  

та здобувачів 

2 Всеукраїнський 

експеримент 

«Розроблення  

і впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти 

в умовах 

реалізації нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти» 

на 2017–2022 

роки 

1. Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступеня 

села Раків Ліс 

Камінь-Каширського 

району 

2. Луцька 

спеціалізована 

школа І–ІІІ ступенів 

№ 1 Луцької міської 

ради  

3. КЗ «Луцька 

гімназія № 4 імені 

Модеста 

Левицького  

Луцької міської 

ради» 

4. Нововолинська 

загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

№ 6 

Нововолинської 

міської ради, 

Наукові 

керівники: 

кандидат фізико-

математичних 

наук Хобзей П. К.,   

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

Завалевський Ю. І. 

 Координатори:  

директор 

Всеукраїнського 

фонду «Крок  

за кроком»  

Софій Н. З.,  

начальник 

відділу наукового  

та навчально-

методичного 

забезпечення 

змісту дошкільної 

та початкової 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 1028 

від 13.07.2017 р. 

 «Про проведення 

всеукраїнського 

експерименту  

на базі 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів»,  

2017–2021 рр. 

Апробація 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти  

в умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти  
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Вітюк В. В., 

Никитюк Л. М. 

освіти у Новій 

українській школі 

Інституту 

модернізації 

змісту освіти 

Пархоменко Н. Є. 

3 «Всеукраїнська 

школа онлайн» 

ВІППО,  

Сова О. О.,  

Бацмай С. А. 

 Лист 

Українського 

інституту 

розвитку освіти 

№ 302 від 

02.12.2020 р.) 

Експертиза 

навчального 

контенту, 

відеоуроків 

4 «Стандартизація 

наскрізної 

соціально-

психологічної 

моделі масового 

впровадження 

медіаосвіти  

у вітчизняну 

педагогічну 

практику» 

 

1. КЗ «Луцький 

навчально-

виховний комплекс 

“Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

№ 22 – ліцей 

Луцької міської 

ради» (Вінник Т. К.) 

2. Опорний заклад 

навчально-

виховний комплекс 

«Колківська 

загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

– ліцей» 

Маневицького 

району Волинської 

області  

(Клепанчук О. В.) 

3. Залізницький 

навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів 

– дитячий садок» 

Любешівського 

району Волинської 

області  

(Данилик Р. П.) 

Науковий 

керівник 

експерименту – 

Найдьонова Л. А.,  

доктор 

психологічних 

наук, член-

кореспондент 

Інституту 

соціальної та 

політичної 

психології НАПН 

України 

(Рудь О. В.) 

Наказ МОН 

України № 1199 

від 18.08.2017 р. 

 

2017–2022 рр. 

 

 

 

Підвищення 

медіакомпетентності 

педагогів. 

Підвищення 

рівня 

медіаграмотності 

суб’єктів освітнього 

процесу. 

Стратегія підготовки 

педагогічних 

колективів  

і батьків  

до впровадження 

медіаосвітніх 

інновацій 

Апробація 

стандартизованих 

діагностичних 

методик 

всеукраїнського 

експерименту. 

Корекція 

 методичної 

роботи формування 

медіагігієни 

учасників ДЕР 

5 Управління 

розвитком 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

на засадах 

педагогічної 

логістики 

Чернівецьке ВПУ 

радіоелектроніки, 

ДПТНЗ 

«Чернівецький 

професійний ліцей 

сфери послуг», 

НМЦ ПТО у 

Чернівецькій 

області  

(Микитюк С. М.) 

Кінах Н. В. Наказ МОН  

№ 693 від 

21.05.2019 р. 

Обґрунтування 

доцільності 

використання 

моделі управління 

розвитком закладу 

освіти на засадах 

педагогічної 

логістики, 

проведення 

всеукраїнського 

онлайн-семінару 
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б) регіонального рівня 
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3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 

 

Перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня 

 

№ 

з/п 
Назва проєкту 

Організатор/автор 

ініціативи 

Учасники 

проєкту 

(перелік 

закладів освіти, 

які беруть 

участь) 

Обласний 

координатор 

(ПІБ, посада) 

 

Результати 

1 Ключові уміння 

ХХІ століття 

Британська рада  

в Україні, МОН 

України 

ВІППО Бацмай С. А., 

Бондарук Л. М. 

Проведення 

семінарів-тренінгів 

2 Пілотний проєкт 

«Навчання 

англійської мови  

у новому 

контексті: базова 

середня освіта» 

 Заклади загальної 

середньої освіти 

Волинської 

області 

 

Бацмай С. А. Підготовка 

педагогів до 

викладання  

у 5–6 класах 

3 Інноваційний 

освітній проєкт 

всеукраїнського 

рівня  

«Я – дослідник» 

Ковальчук О. О., 

директор КЗ 

«Луцька гімназія  

№ 21 імені Михайла 

Кравчука Луцької 

міської ради 

Волинської області» 

Педагогічний 

колектив КЗ 

«Луцька гімназія  

№ 21 імені 

Михайла 

Кравчука Луцької 

міської ради 

Волинської 

області» 

Поліщук Н. А. Розроблено 

електронний ресурс 

для інформаційного 

забезпечення 

проєкту; 

педагогічну модель 

організації 

навчально-

дослідницької 

діяльності учнів  

з використанням  

ІТ- та STEM-

технологій. 

Проведено постійно 

діючий семінар 

щодо підготовки 

вчителів  

до використання 

STEM  

та дослідницьких 

підходів, організації 

навчально-

дослідницької 

діяльності учнів 

4 Сприяння освіті «The LEGO» 

Foundation,  

МОН України 

ЗДО № 6, 40, 41 

м. Луцька, ЗДО 

№  4, 8, 11 м. Ковеля 

ЗДО № 2, 7  

м. Володимира-

Волинського, 

ЗДО № 9  

м. Нововолинська, 

Боратинський 

ДНЗ 

Березіна О. М. Набуття навичок 

ігрових  

та діяльнісних 

методів навчання 

5 Науково-

педагогічний 

проєкт «Інтелект 

України» 

МОН України; 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 

25 ЗЗСО області Вітюк В. В. Реалізація ідей 

проєкту у практику 

роботи закладів 

освіти області 
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6 «Програма 15» Український фонд 

«Благополуччя 

дітей» 

КЗ «Луцький 

навчально-

виховний 

комплекс 

загальноосвітня 

школа І–ІІ 

ступенів № 19 – 

професійний 

ліцей Луцької 

міської ради» 

Остапйов- 

ський О. І. 

Профілактика ВІЛ-

інфекції/ проведено 

16 тренінгових 

занять з учнями  

та їх батьками 

7 Реалізація 

Програми 

«Особиста 

гідність. Безпека 

життя. 

Громадянська 

позиція» в рамках 

проєкту 

«Попередження 

торгівлі людьми 

шляхом розвитку 

соціальної роботи 

та мобілізації 

громадян» 

Представництвом 

Міжнародної 

організації з міграції 

в Україні  

у партнерстві  

з Українським 

фондом «Благополуччя 

дітей» та Західно-

українським 

ресурсним центром 

за фінансової 

підтримки 

Швейцарської 

Конфедерації 

ВІППО Остапйов- 

ський О. І. 

Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція. 

Попередження 

торгівлі людьми 

8 Ми свідомі Фонд Покровського 

«Ми свідомі» 

ЗССО м. Луцька Остапйов- 

ський О. І. 

Формування 

здоров’язбережу-

вальних 

компетентностей / 

проведення ток-шоу 

з учнями  – 10. 

Вироблення 

життєвих 

компетентностей 

жителя м. Луцька 

 

Перелік інноваційних проєктів обласного рівня 

 
№ 

з/п 
Назва проєкту 

Організатор/автор 

ініціативи 
Учасники проєкту Завдання/Результати 

1 «STEM-освіта 

педагога  

в умовах 

інноваційного 

освітнього 

середовища» 

Ткачук Н. М., 

Поліщук Н. А. 

Заклади загальної 

середньої освіти, 

заклади позашкільної 

освіти, приватні 

STEM-школи 

Проведено науково-практичну 

конференцію, укладено 

програму підвищення 

кваліфікації (8 год), розроблено 

лекцію «STEM-освіта: сутність, 

технології, можливості». 

Здійснюється консультування 

дослідно-експериментальної 

роботи  

за темою «Моделювання STEM-

середовища закладу освіти  

як умова самореалізації 

особистості» (ОНЗ «Навчально-

виховний комплекс 

“Локачинська загальноосвітня 

школа I–III ступенів – гімназія”» 

Локачинської районної ради) 
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4. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій 

Упровадження результатів інноваційної діяльності здійснюється шляхом 

використання інноваційних продуктів в освітньому процесі ВІППО, поширення 

перспективного педагогічного досвіду закладів освіти, педагогів-новаторів.  

 Створено інформаційну базу реалізації інноваційних проєктів всеукраїнського та 

регіонального рівнів.  

 

VІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

 
№ 

з/п 
Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

Кількісний 

прояв показника 

1 

 

Кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами ресурсів): 17 

2 Електронні документи  40 

3 Інформаційні системи  17  

4 Електронні дидактичні демонстраційні матеріали  69 

5 Комп’ютерний тест  18  

6 Кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот: 

 

24 

7 Кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  

8 Кількість інших форм дистанційної освіти 

з них: 

77 

 

1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

Забезпечено організацію освітнього процесу в онлайн та дистанційному режимі за 

допомогою інструментів гугл (URL: https://dn.vippo.org.ua/), платформи DLET; система 

«Мудл» («Дистанційне навчання учителів інформатики»; URL: http://176.102.48. 

88/moodle-vippo/).  

Організовано проведення семінарів, тренінгів з використанням програми «Зум».  

Протягом року працівниками відділу інформаційного забезпечення освіти постійно 

проводилася робота за такими напрямками: 

– Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та 

електронній газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). (Протягом року, працівники 

ВІЗО). 

– Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне 

оновлення офіційного сайта ВІППО (URL: http://vippo.org.ua). (Протягом року, 

працівники ВІЗО, Оксенюк І. Л.). 

– Консультування педагогів навчальних закладів Волинської області (за запитами) та 

індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів підвищення 

кваліфікації з питання «Інформаційне забезпечення освіти як засіб проєктування 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога». (Протягом року, працівники ВІЗО). 

– Онлайн-консультації у соцмережах педагогічної спільноти на професійно-

організаційні теми. (Протягом року, працівники ВІЗО). 

– Консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у пресі та створенні монографій, збірників, методичних 

рекомендацій (за запитом). (Протягом року, працівники ВІЗО). 

 

 

https://dn.vippo.org.ua/
http://vippolabinfo-moodle.16mb.com/
http://176.102.48.88/moodle-vippo/
http://176.102.48.88/moodle-vippo/
http://vippo.org.ua/
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2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

Робота сайта ВІППО 

Протягом року на сайті розміщено 1157 матеріалів, із них новин – 196. 
 

 
Рисунок 8. Наповнення сайта ВІППО 

 

Наповнення, підтримка, адміністрування офіційного сайта ВІППО. (Протягом року, 

працівники ВІЗО, Оксенюк І. Л.). 

Популяризація діяльності закладу, висвітлення онлайн-результатів діяльності 

працівників ВІППО. (Протягом року, працівники ВІЗО). 

Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення 

сторінки ВІППО у фейсбуці. (Протягом року, Рубльова Н. О.) 
    

Робота віртуального освітнього центру ВІППО 

Протягом року у віртуальному освітньому центрі розміщено 198 матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 9. Наповнення віртуального освітнього центру ВІППО 
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Функціонування віртуального освітнього центру Волинського ІППО (URL: 

https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/), який сприяє: здійсненню науково-

методичного супроводу освітнього процесу в закладах освіти Волинської області в 

умовах карантину; ретрансляції рекомендацій МОН України, державних органів влади 

щодо організації діяльності закладів дошкільної, загальної середньої освіти та 

позашкільної освіти; професійному та особистісному розвиткові педагогічних і 

керівних кадрів із використанням технологій дистанційної освіти; створенню 

комфортного освітнього середовища вільного доступу і вільного вибору. 

Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна 

панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» (URL: https://www.facebook. 

com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks). (Кафедра менеджменту освіти). 

Адміністрування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині» 

(URL: https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home). (Рудь О. В.) 

 «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя Нової української школи». 

(URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3106). (Рудь О. В.) 

 «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект». 

(URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3101). (Рудь О. В.) 

 Офіційний звіт про проведення ЗНО-2020 у Волинській області (URL: 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3127). (Корнейко А. О.). 

Анонс пробного ЗНО–2021 (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3121). 

(Корнейко А. О.). 

 

3. Впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот  

Сформовано (відповідно до фахових потреб користувачів) інформаційні ресурси для 

педагогічної спільноти, які складаються  з новин  педагогічної науки, освіти, 

менеджменту в освіті, нових педагогічних технологій та освітніх підходів до 

професійної підготовки педагогічних кадрів.  

Протягом року основними трьома напрямками роботи ВІЗО стосовно провадження 

сучасних інтернет-технологій були: інформаційне наповнення офіційного сайта 

ВІППО, створення й адміністрування сторінки Інституту в соціальних мережах, 

онлайн-поширення (електронні версії публікацій) періодичних видань закладу. 

Створено спільноту педагогів Волині у соціальній мережі «Фейсбук». Проводилася 

постійна робота із адміністрування офіційної сторінки ВІППО, збільшення її 

релевантності, кількості членів спільноти, наповнення оперативною інформацією, 

швидке реагування на потреби педагогічної спільноти, відповідь на онлайн-запити 

педагогів, поширення актуальних новин, популяризація діяльності Інституту, анонси 

важливих подій, висвітлення проведених заходів. (Протягом року, Рубльова Н. О.) 

Розроблено технічне завдання для переведення сайта на нову мобільну платформу, 

опис технічних та інформаційних вимог для редизайну сайта ВІППО, перебудови 

структури та його змістово-інформаційного оновлення. Протягом року проводилася 

постійна робота з офіційним сайтом ВІППО: редагування інформації, поданої на сайт; 

відстеження оновлення сайта, внесення змін до складу, наповнення, місця 

розташування або назви рубрик, розділів тощо. Користування сайтом закладу сприяє 

загалом формуванню навичок роботи з електронною інформацією, отриманню 

тематичних консультацій. Надається методична підтримка, відбувається професійне 

зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів інформаційних 

технологій; налагоджується обмін інформацією, досвідом роботи, поширюються 

https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/
https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3106
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3101
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3127
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3121
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успішні педагогічні практики; можливість спілкування педагогів із методистами 

закладу з метою обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних питань 

освіти. (Протягом року, працівники ВІЗО). 

Проведено роботу з переведення, перереєстрації та перебудови на новий, 

електронний формат видання журналу «Педагогічний пошук» (Жовтень–грудень, 

Рубльова Н. О.). 

Створено віртуальну екскурсію музеєм історії освіти Волині. (Листопад, 

Кліванська Ю. А.,  Рубльова Н. О., Гаврилюк Т. В.). 

 Створено, наповнюється та адмініструється інформаційне електронне табло. 

(Листопад–грудень, Кліванська Ю. А.). 

 

ЗНОВолинь (URL: https://www.facebook.com/znovolyn/); Наповнення інформаційної 

сторінки відділу у соціальній мережі «Фейсбук» (URL: https://www.facebook. 

com/znovolyn/) актуальними новинами ЗНО–2020 (в тому числі щодо особливостей 

проведення в умовах загальнодержавного карантину) та ЗНО–2021, оголошеннями, 

анонсами, звітами про проведені заходи та світлинами. З 01 січня по 01 грудня на 

сторінці розміщено 31 допис.  

Функціонування професійних груп педагогів у Fb: 

«Група вчителів зарубіжної літератури “Методика успіху, натхнення, радості!”»; 

«Вчителі-полоністи Волині»; 

«Volyn English Teachers»;  

віртуальна спільнота «Підтримка освіти в громадах Волині»; 

віртуальна стіна для висвітлення діяльності обласних авторських лабораторій; 

вайбер-спільнота керівників обласних авторських лабораторій; 

вайбер -спільнота відповідальних за проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» та обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині»; 

«Вчителі математики Волині»; 

Підвищення кваліфікації вчителя математики Волині» (платформа «Фейсбук»),  

«Культура добросусідства – Волинь»; 

«Все для вчителів історії»; 

«Нова українська школа» (платформа «Фейсбук»); 

«Тренери Волинь» (для тренерів НУШ) – месенджер «Вайбер»; 

«Літературні конкурси»; 

 «Пишемо грамотно українською мовою»; 

«Клясичний український правопис»; 

«Філологічний калейдоскоп» (платформа «Фейсбук»). 

 

Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

Працівниками відділу інформатики на інформаційно-комунікаційних технологій 

проведено таку роботу: 

Формування інформаційно-цифрового навчального середовища Волинського ІППО 

засобами «G Suite for Education».  

Надання індивідуальної інформаційно-методичної допомоги та технічної підтримки 

працівникам Інституту щодо ефективного використання хмароорієнтованих технологій. 

Використання освітнього навчального простору «Офіс 365», «G Suite for Education». 

https://www.facebook.com/znovolyn/
https://www.facebook.com/znovolyn/
https://www.facebook.com/znovolyn/
https://support.google.com/a/topic/9001238?hl=ru&ref_topic=3035696
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Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища засобами «G Suite for 

Education». 

Розгортання інформаційно-освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. 

Оновлення структури сайта «Віртуальний кабінет відділу інформатики та ІКТ». 

Оновлення та постійне наповнення вікі-сайта відділу. 

Супровід індивідуального та самостійного навчання за дистанційною формою в 

щоденнику «Мережеві технології навчання». 

      

Освітній простір відділу:  

Відділ інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

ВІППО 

Забезпечення та розширення доступу вчителів інформатики до освітніх 

ресурсів; забезпечення випереджувального характеру підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів; створення умов для безперервного 

навчання відповідно до впровадження інформаційних технологій 

Волинська учнівська 

інтернет-олімпіада 

Сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних 

змагань; виявлення, поширення, впровадження в навчально-виховний 

процес прогресивних форм і методів навчання; стимулювання інтересу 

учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями 

Дистанційне навчання 

вчителів 

Організація дистанційних семінарів, вебінарів, побудова модулів 

навчальних курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів, 

практичне розв’язувань питань у галузі дистанційного навчання 

Школа олімпійського 

резерву 

Виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл області 

та підвищення інтересу до поглибленого вивчення програмування 

Мережеві технології 

навчання 

Використання технологій, які дозволяють здійснювати швидку і доступну 

публікацію в інтернеті та організовувати віртуальні спільноти для 

інтерактивного спілкування користувачів 

Вільне та відкрите 

програмне забезпечення 

Сайт, призначений для навчання вчителів інформатики, з використання 

вільного та відкритого програмного забезпечення. Розміщено освітні та 

оглядові матеріали вільного програмного забезпечення навчального 

призначення для підтримки вивчення навчальних предметів 

Безпека в інтернеті Покращення обізнаності учнівської молоді, учителів, батьків з питань 

безпечного інтернету та забезпечення відповідального використання 

онлайн-технологій. Кожен, хто працює з мережею, повинен знати 

потенційні джерела небезпеки та вміти захищати себе 

VIPPOinfo Навчальний майданчик навчання з використанням вікі-технологій 

(Українська Вікіпедія) 

Вебквест Освітній сайт для проведення вебквестів з метою навчання учителів 

новітніх технологій викладання та формування навичок цифрової 

компетентності 

 

VІІІ. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями  

1. Французький інститут в Україні з питань фахового вдосконалення вчителів 

французької мови за програмою PRO FLE+. 

2. Громадське об’єднання «Альянс франсез» м. Рівне з питань міжнародних іспитів 

DELF. 

3. Співпраця з Центром вивчення іноземних мов ТСП («Твій сучасний підручник») – 

офіційним дистриб’ютором іноземної навчальної літератури в Україні видавництва 

«Hueber», видавництвами «Методика» та «Лінгвіст». 

http://vippo-mtn.blogspot.com/?zx=9bc62bc9bcb21bef
http://gimn14.mypsx.net/vippolabinfo
http://gimn14.mypsx.net/vippolabinfo
http://gimn14.mypsx.net/vippolabinfo
http://gimn14.mypsx.net/vippolabinfo
http://gimn14.mypsx.net/vippoolimp
http://gimn14.mypsx.net/vippoolimp
http://gimn14.mypsx.net/moodle-vippo
http://gimn14.mypsx.net/moodle-vippo
http://gimn14.mypsx.net/schoololymp
http://gimn14.mypsx.net/schoololymp
http://vippo-mtn.blogspot.com/?zx=9bc62bc9bcb21bef
http://vippo-mtn.blogspot.com/?zx=9bc62bc9bcb21bef
https://sites.google.com/view/floss-info/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/view/floss-info/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/view/webbezpeka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:VIPPOinfo
https://sites.google.com/vippo.org.ua/quest-vippo/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


96 

 

4. Ґете-Інститут в Україні (м. Київ). 

5. Асоціація германістів України (м. Львів). 

6. Корпус миру США в Україні. 

7. Британська рада в Україні. 

8. Ресурсний центр Посольства США в Україні «Вікно в Америку» (на базі обласної 

наукової бібліотеки імені Олени Пчілки»). 

9. Міжнародні асоціації вчителів англійської мови TESOL та IATEFL. 

10. Міжнародний освітньо-методичний центр Пірсон-Дінтернал, видавництво 

Кембриджського університету, Оксфордського університету, «Макміллан паблішерз», 

«Експрес паблішінг» та ін. 

11. Міжнародний центр вивчення іноземних мов ТСП – офіційний дистрибютор 

іноземної навчальної літератури в Україні видавництва «Hueber». 

12. Осередок польської освіти за кордоном (ORPEG) (за сприяння Генерального 

консульства РП в м. Луцьку). 

13. Старопольський університет в м. Кельце, Республіка Польща. 

14. Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. 

 

Участь у міжнародних проєктах 
№ 

з/п 

Учасники  

(ПІБ працівника 

Інституту та термін 

перебування) 

Закордонна 

установа 

Мета Результат 

1 Сташенко М. О., 

Рудь О. В. 

(02–02 березня,  

08 липня) 

 

Лук’янчук Г. Я., 

Поліщук Н. А.,  

Радецька І. В., 

Камінська В. В., 

Ураєва І. Г. 

(березень) 

Рада міжнародних 

наукових досліджень 

та обмінів (IREX)  

за підтримки 

Посольств США  

та Великої Британії, 

у партнерстві  

з Міністерством 

освіти і науки 

України та Академією 

української преси 

Проєкт «Вивчай  

та розрізняй:  

інфомедійна 

грамотність». 

Інтегрування 

медіаграмотності  

в систему 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Сертифікати базового 

тренінгу (20 год). 

Сертифікати (4 год). 

Реалізація завдань 

проєкту. Розроблені ОП 

та НМК з теми. 

Сертифікат базового 

тренінгу 

 

2 Сташенко М. О., 

Рудь О. В. 

(06–07 липня, онлайн) 

Friedrich Naumann 

Foundation Ukraine 

and Belarus 

«Сторітейлінг  

для початківців.  

Як створити вірусний 

контент» 

Сертифікати (9 год). 

Інтегрування теми  

до ОП 

3 Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

(04–05 червня, 

онлайн) 

Deutsche Welle 

Akademie 

«Журналістика 2020:  

як стандарти впливають 

на відповідальне 

інформування аудиторії»  

Інтегрування теми  

до ОП 

4 Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

(02 червня, онлайн) 

Громадське  

об’єднання 

«Інтерньюз-Україна» 

«Освітні практики 

запобігання інфодемії» 

Сертифікат № 073.  

Сертифікат № 075  

(8 год)  

5 Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

(онлайн) 

 

05–06 листопада  

 

 

 

 

11–12 листопада 

 

 

Фонд Конрада 

Аденауера в Україні  

Розвиток 

медіакомпетентностей 

 

 

 

 

 

 

Інтегрування теми до 

Оп та НМК. «Ігри 

експертів: мистецтво 

маніпуляції»: 

Модуль 1  

Сертифікат АUP-233- 

NOV-20 (9 год); 

Сертифікат АUP-235- 

NOV-20 (9 год). 

Модуль 2 

Сертифікат АUP-399- 

NOV-20 (9 год); 
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16–17 листопада 

 

 

 

 

18–19 листопада 

 

Сертифікат АUP-400- 

NOV-20 (9 год). 

Модуль 3 

Сертифікат АUP-436- 

NOV-20; 

Сертифікат АUP-435- 

NOV-20. 

Модуль 4 

Сертифікат АUP-475- 

NOV-20; 

Сертифікат АUP-477- 

NOV-20 

6 Вітюк В. В., 

працівники ВІППО 

Гельсінський 

університет, 

факультет 

педагогічних наук 

Фінський проєкт 

підтримки реформи 

української школи 

«Навчаємось разом», 

Програма тренінгів для 

тренерів «Педагогіка 

початкової школи: 

фінський досвід». 

Ознайомлення  

з теоріями та різними 

шляхами професійного 

розвитку вчителів, 

рефлексивною 

діяльністю 

Сертифікат 

7 Муляр О. П.  

(21–26 вересня ) 

 

Посольство 

Королівства Норвегії 

в Україні, 

Інформаційно-

дослідний центр 

«Інтеграція  

та розвиток» 

Інтегрований курс 

«Культура 

добросусідства» для 

Нової української 

школи. Розвиток 

професійних 

компетентностей  

у викладанні 

інтегрованого курсу 

«Культура 

добросусідства» в НУШ 

Сертифікат № П-0949 

від 26.09.2020 р. 

8 Ураєва І. Г. Французький 

інститут в Україні 

Ознайомлення  

з етапами роботи  

над навчальним 

комплексом 

з французької мови  

як іноземної 

видавництва 

«Hachette», знайомство 

з авторами, 

редакційною колегією 

Робота над підручником 

французької мови для  

3 та 4 класів, участь  

у конкурсі рукописів 

підручників 

9 Ураєва І. Г. Рада міжнародних 

наукових досліджень 

та обмінів (IREX)  

за підтримки 

Посольства 

Сполучених Штатів 

Америки  

та Посольства 

Великої Британії  

в Україні,  

в партнерстві з МОН 

України та Академією 

української преси 

Набуття 

компетентності  

з інфомедійної 

грамотності та знань 

про інтеграцію 

інфомедійної 

грамотності  

у навчальні матеріали  

з предмету «Іноземні 

мови» 

Сертифікати про участь 

у базовому (20 год)  

та вебінарах-тренінгах 

(6 год) 
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2. Реалізація міжнародних програм і проєктів 

 

Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня 
№ 

з/п 

Назва проєкту Організатор Учасники, 

залучені до 

проєкту 

 

Обласний 

координатор  

(ПІБ, посада) 

Завдання/Результати 

1 Проєкт 

«Учительська 

онлайн-спільнота 

вчителів 

англійської 

мови» 

Британська рада Учителі 

англійської мови 

Бацмай С. А. Реєстрація 150 вчителів 

англійської мови 

Волинської області  

на платформі «Online 

Teachers Community».  

Офіційне відкриття 

платформи  

(19 листопада 2020 р.).  

Організація  

і модерування роботи 

вчителів на платформі: 

опрацювання 

навчально-методичних 

матеріалів (листопад 

2020 р. – березень 2021 р.); 

участь в онлайн-заходах, 

вебінарах, підготовка до 

навчання англійської 

мови у 5–6 класах НУШ 

2 Програма 

учнівського 

обміну FLEX 

Американські 

Ради  

та Посольство 

США в Україні 

Учні  

8–10 класів 

Бацмай С. А. Інформування  

та організаційний 

супровід участі учнів  

8–10 класів в онлайн- 

реєстрації, проходженні 

І та ІІ турів тестування  

на участь у програмі 

FLEX у 2021 році 

3 Програма 

Європейського 

Союзу 

«eTwinning Plus» 

Erasmus+ 

Programme of the 

European Union 

Учителі 

англійської мови 

та учні 

Бацмай С. А. Інформування  учителів 

та учнів  про міжнародні 

програми і можливості 

для вивчення англійської 

мови (програма 

Європейського Союзу 

«eTwinning +»).  

110 закладів освіти 

Волинської області 

беруть участь  

у вказаній програмі: 

спільно з учасниками  

з інших країн реалізують 

освітні проєкти  

та удосконалюють 

уміння спілкування 

англійською мовою 

4 Програма 

«Generation 

Global» 

Інститут Тоні 

Блера 

Учителі 

англійської мови 

та учні 

Бацмай С. А. Мотивація учнів  

до вивчення іноземної 

мови через участь  

у міжнародних 

програмах. 

Інформування вчителів 

та учнів Волинської 

області про можливості 

участі  у програмі 
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Інституту Тоні Блера 

(Великобританія) 

«Generation Global». 

Метою програми  

є проведення 

відеоконференцій між 

учнями із різних країн 

на актуальні проблеми 

5 Міжнародна 

співпраця  

зі спілкою 

«Мости дружби  

в Україну», 

Німеччина, округ 

Ліппе 

Міщанчук О., 

очільник спілки 

«Brückenschlag 

Ukraine e.V.», 

Німеччина 

Вчителі 

німецької мови 

Олешко П. С., 

Заїка О. О. 

Ознайомлення  

з особливостями  

системи освіти 

Німеччини, 

відвідування освітніх 

закладів різного типу. 

Участь у заходах  

з метою популяризації, 

мотивації до вивчення 

німецької мови. 

Розробка та апробація 

навчально-методичних 

матеріалів, автентичних 

посібників 

6 Навчання 

французької 

мови  

за аутентичними 

методиками 

Видавництво 

«Hachettе» 

КЗ «Луцька 

гімназія № 18 

Луцької міської 

ради Волинської 

області» 

Ураєва І. Г. Апробація НМК для 

молодших школярів  

і підлітків, використання 

навчально-методичного 

наповнення сайта  

HachettеFLE, реалізація 

діяльнісного підходу 

через актуальні  

та найновіші техніки  

й прийоми 

7 Фінський проєкт 

підтримки 

реформи 

української 

школи 

«Навчаємось 

разом» 

МОН України Обласні заклади 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Вітюк В. В. Участь у тренінгах 

8 Проєкт 

«Впровадження 

програми  

з попередження 

торгівлі людьми 

в інститутах 

післядипломної 

педагогічної 

освіти» 

 

Український 

фонд 

«Благополуччя 

дітей». 

Представництво 

Міжнародної 

організації з 

міграції (МОМ)  

в Україні  

за фінансової 

підтримки 

Міністерства 

міжнародних 

справ Канади  

та підтримки 

МОН України 

Казмірчук Н. М., 

Турчина Л. І., 

Остапйов- 

ський О. І. 

 

 

 

Остапйов- 

ський О. І. 

Участь у круглому столі 

«Незвичайні пригоди 

для надзвичайних дітей: 

як говорити з дітьми 

про особисту гідність, 

особисту безпеку та 

громадянську позицію». 

Проводився 

Всеукраїнською 

благодійною організацією 

«Український фонд 

«Благополуччя дітей»» 

23 листопада 2020 року. 

Участь у Фінальній 

конференції проєкту. 

«Протидія торгівлі 

дітьми та молоддю в 

Україні: досягнення та 

виклики» за фінансування 

Міністерства 

міжнародних справ 

Канади 2 грудня 2020 р. 
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(онлайн). 

 Впровадження 

програми на заняттях  

зі слухачами ВІППО 

9 Проєкт «Кафедра 

Жана Моне 

“Студії ЄС  

у СНУ імені Лесі 

Українки” 

програми 

Європейського 

Союзу Еразмус+ 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки; 

організаційний 

партнер проєкту – 

Волинський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Педагогічні 

працівники 

області 

Вітюк В. В., 

Бояр А., ВНУ 

імені Лесі 

Українки 

Проведення занять  

у межах тренінгу 

«Європейська інтеграція 

України: компетентний 

учитель» 

10 «Вивчай  

та розрізняй: 

інфомедійна 

грамотність» 

Рада міжнародних 

наукових 

досліджень 

та обмінів (IREX) 

за підтримки 

Посольств США 

та Великої 

Британії,  

у партнерстві  

з МОН України  

й Академією 

української преси 

Науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

кафедри: 

Сташенко М. О., 

Рудь О. В., 

Лук’янчук Г. Я., 

Радецька І. В.  

 

Дем’янюк О. Й. Розвиток 

медіакомпетентності. 

Інтегрування 

медіаосвіти у систему 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників (курсова 

підготовка та інші 

форми роботи) 

 

ІХ. Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

Зазначити результати 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

Міжнародне моніторингове дослідження PISA (Програма міжнародного 

оцінювання учнів /Programme for International Student Assessment)  

Участь в організаційних заходах з підготовки до проведення в області пілотного 

етапу PISA-2021 (очно, онлайн). (11 березня, 25 березня, Корнейко А. О.).  

Уточнення інформації про кількісні характеристики закладів освіти Волинської 

області – учасників пілотного етапу PISA-2021 згідно з вибіркою. (17 лютого – 

10 березня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.). 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях 

Всеукраїнське моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової 

школи», ІІ цикл. 

Всеукраїнські моніторингові дослідження (на виконання Оперативного плану МОН 

України на 2020 рік): 

– організація профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти;  

– стан організації експерименту із впровадження Нової української школи в пілотних 

закладах загальної середньої освіти (відділ ЗНО та моніторингових досліджень) 

в) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні 

Впродовж року проводилися соціологічні опитування здобувачів післядипломної 

освіти з метою виявлення рівня задоволеності наданням освітніх послуг через різні 

форми навчання (загальний масив опитаних становить 2611 респондентів). 
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Задоволені змістом та організацією освітнього процесу і перебуванням у ВІППО – 

95,2 % опитаних педагогічних працівників (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи задоволені Ви підвищенням кваліфікації у ВІППО?», % 

 

За очною формою навчання підвищували кваліфікацію 1187 респондентів. Вони за 

власним бажанням обирали підвищення кваліфікації у ВІППО саме в цей час та за 

такою формою навчання (73,5 % респондентів), у тому числі 38 % відзначили, що їх 

плани збіглися з планами керівництва школи. Для 23 % респондентів спонукальним 

мотивом до підвищення кваліфікації стала прийдешня атестація. Також мотивацією до 

пошуку місця, форми і тематики підвищення кваліфікації для 74,4 % респондентів стає 

сучасне матеріально-технічне оснащення освітнього процесу та організація роботи в 

умовах карантину в закладах освіти. 

Якість освітнього процесу у ВІППО (за 12-бальною шкалою оцінювання) 

респонденти оцінили таким чином: 12 балів – 37,2 %; 11 балів – 28,7 %; 10 балів – 

27,7 %; «9», «8», «7», «6» балів – менше 3 % респондентів, а 3,31 % опитаних не 

визначились з оцінкою.  

Збільшився рівень задоволеності використанням мультимедійної техніки на заняттях 

у ВІППО. Якщо у 2019 році повністю задоволені цим параметром освітнього процесу 

були 73,5 % респондентів та частково задоволені 16,8 %, то у 2020 році кількість 

повністю задоволених опитаних вчителів зросла до 81 % і частково задоволених – до 

18 % (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи задоволені Ви використанням мультимедійної техніки на заняттях у ВІППО?», % 

 

Окрім цього, 97,9 % опитаних здобувачів освіти відзначили, що матеріально-технічне 

забезпечення освітнього процесу у ВІППО сприяло комфортній роботі під час занять. 
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Оцінюючи результативність навчання у ВІППО, 95,7 % респондентів вважають, що 

воно якісно вплине на їх практичну діяльність, дозволить піднести ефективність її 

різних напрямів та педагогічної взаємодії з учнями як в організації офлайн, так і в 

онлайн-навчання.  

Як позитивний показник оцінки освітнього процесу 74,4 % респондентів 

відзначають зростання рівня освоєння ними елементів новітніх технологій. Поряд з 

цим, 17,4 % опитаних педагогів пропонують попрацювати науково-педагогічним 

працівникам ВІППО над актуалізацією тематики навчальних занять, їх відповідності 

сучасним викликам розвитку освітнього простору. 

Респонденти виявляють довіру до ВІППО, відзначаючи як найбільш перспективні 

форми підвищення кваліфікації – курси у ВІППО (82 %), майстер-класи кращих 

вчителів області (43,4 % ) та тренінгові заняття з виїздом тренерів ВІППО у міста та 

райони області, опорні школи ОТГ – 36,05 % (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які форми підвищення кваліфікації,  

Ви вважаєте, будуть ефективними та результативними у світлі нових нормативних документів МОНУ?», % 

 

Опитування педагогів, підвищення кваліфікації яких відбувалось в онлайн-форматі 

(масив опитаних складає 1031 респондент), виявило високу оцінку тематичного 

спрямування освітнього процесу (81 % респондентів) (рис. 13). 

 
Рисунок 13. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Значимість для Вас особисто тематики 

підвищення кваліфікації в онлайн-форматі, запропонованої ВІППО», % 
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В «іншому» дописано респондентами онлайн-формату навчання: «на курси 

записалась сама, планової необхідності не було, особисто-професійний підвищений 

інтерес до теми пройденого курсу», «деякі теми високоактуальні, деякі – мають 

середню актуальність», «достатня» тощо. 

У змісті освітнього процесу, як відзначили 93 % здобувачів післядипломної освіти, 

«висвітлювались нові та невідомі їм питання, стратегії викладання та конструктивні 

ідеї».  

Мети, яку переслідували, обираючи місцем підвищення кваліфікації саме ВІППО 

(онлайн-навчання), досягли 94,2 % респондентів, відповідь «ні» обрали 0,3 % опитаних, 

«важко відповісти» – 4,9 %, «інше» – 0,6 %. В «іншому» дописано: «Ще б один 

тиждень… 5 днів це мало, але і за це дякую», «навіть перевершила свої очікування», 

«більше так, ніж ні».  

Найбільш прийнятною формою підвищення кваліфікації залишається для 

респондентів, які навчались онлайн, очна (57,3 %), дистанційна (2,3 %), очно-

дистанційна (16,5 %), онлайн (22,7 %). В «іншому» дописано: «Залежно від сімейних 

обставин», «очна та онлайн», «очна, але онлайн теж сподобалась» та ін. 

Навчання в онлайн-форматі вимагає відповідного оснащення робочого місця 

здобувачів освіти. Навчаючись в онлайн-форматі, 83,78 % респондентів користувались 

власними комп’ютерами та телефонами, 8,75 % працювали в школі, користуючись 

шкільним комп’ютером та інтернетом, 6,5 % використовували шкільний ком’ютер, 

яким користувалися вдома, 0,48 % відзначили інші аспекти організації навчання 

(наприклад, «у моєму комп’ютері зум не брав», «не маю власного комп’ютера») (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Розподіл відповідей респондентів (онлайн-навчання) на запитання  

«Для підвищення кваліфікації в форматі онлайн Ви використовували...», % 

 

Дискомфорт у підвищенні кваліфікації в онлайн-форматі виникав з таких причин: 

респонденти недостатньо володіли навичками для використання технічних засобів; їм 

бракувало знань та вмінь роботи на різних платформах (31,25 %); погане інтернет- 

забезпечення (39,2 %); техніка, якою користувались, не дозволяла працювати на 

пропонованих викладачами платформах (10,05 %); власний комп’ютер не мав 

потрібного програмного забезпечення (10,4 %). В «іншому» респонденти написали: 

«Теми, що пропонуються викладачами, мене не зацікавили». Як бачимо, 9,1 % 

опитаних не вказали на проблеми. Очевидно, вони їх не мали. 

Інформацію щодо підвищення кваліфікації у ВІППО в онлайн-форматі педагоги 

отримували з таких джерел: їх інформувало керівництво закладу освіти, в якому вони 

працюють (53,05 %), на сайті ВІППО (29,1 %), від методистів ВІППО (17,1 %), від 

методичних працівників ОТГ (16,7 %) тощо. В «іншому» дописано: «Цікавлюсь 

досвідом роботи п. Ягенської Г. В., тому звернулась», «У нас в школі все вирішує 

директор» тощо (рис. 15). 
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Рисунок 15. Розподіл відповідей респондентів (онлайн-навчання) на запитання  

«Де Ви отримали інформацію щодо онлайн-підвищення кваліфікації у ВІППО?», % 

 

Ми просили відзначити у відкритому запитанні, де саме проходили волинські 

вчителі підвищення кваліфікації в онлайн-форматі. Серед названих: «ВІППО, ЕdEra, 

“Всеосвіта”, “На урок”, “Прометеус”, EdCamp, ЦІППО, семінар Ягенської, МСFR, СНУ 

«Європейська інтеграція: компетентний вчитель», Житомирська політехніка, онлайн-

семінар при закладі, на освітній платформі “Критичне мислення”».  

Запитання на рефлексію щодо впливу навчання на фахове та особистісне зростання 

показало, що респонденти вважають: воно відбулося на рівні «значно зріс фаховий 

рівень» – 83,1 % респондентів. Вони відзначають оволодіння елементами новітніх 

освітніх технологій, «дізналися багато нового та корисного» тощо. Оцінили себе на 

рівні «практично залишилося все без змін» 1,25 % респондентів. Варіант відповіді 

«нічого нового не побачили і не почули» не обрав жоден опитуваний.  

Слухачі курсів, які навчалися за дистанційною формою (масив опитаних складає 

393 респонденти): вчителі біології та екології, хімії, математики, історії та 

правознавства, інформатики, мистецтва, української мови та літератури, інклюзивних 

класів ЗЗСО, фізики та астрономії, заступники директорів шкіл з виховної роботи, 

практичні психологи та соціальні педагоги, вихователі груп продовженого дня та 

інтернатів, шкільні бібліотекарі, вчителі курсів духовно-морального спрямування та ін. 

Розподіл за стажем роботи респондентів такий: 20–30 років – 25,7 %; 30–40 років – 

22,6 %; 15–20 років – 17,6 %; 5–10 років – 13,2 %; 10–15 років – 11,4 %; до 5 років – 

7 %, понад 40 років – 2,5 %; за статтю: 95,4 % жінок та 4,6 % чоловіків; за місцем 

проживання: 31,8 % проживають у місті, 58,8 % – у селі та 9,4 % – у селищі міського типу. 

Нас цікавило, наскільки значимою для кожного респондента була тематика занять, 

запропонована в процесі підвищення кваліфікації. Високою була значимість тематики 

для 82,2 % респондентів, середньою – для 16,3 %, незначною – для 1,5 % (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Значимість для Вас особисто  

тематики дистанційного підвищення кваліфікації, запропонованої ВІППО», % 
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Мети, яку переслідували, обираючи місцем підвищення кваліфікації саме ВІППО, 

досягли 92,9 % респондентів, відповідь «ні» обрали 0,5 % опитаних, «важко відповісти» – 

6,6 % (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Розподіл відповідей на запитання «Чи досягли Ви мети, яку переслідували,  

обираючи місцем підвищення кваліфікації ВІППО?», % 

 

Оцінюючи результативність підвищення кваліфікації за дистанційною формою 

навчання, респонденти підкреслили, що воно значно вплине на подальшу роботу, – 

94,4 %. 

Педагогів, які підвищували кваліфікацію за дистанційною формою навчання, ми 

просили відповісти також на таке запитання: «Які форми самоосвіти для Вас найбільш 

прийнятні?». На самоосвіту з використанням інтернет-ресурсів вказали 68,4 % 

респондентів, онлайн-освіту назвали 60,1 %, вивчення передового педагогічного 

досвіду – 57,3 %, співпрацю в мережевих спільнотах – 42,7 %, дистанційне навчання – 

35,6 %, участь у проєктах – 28 %, участь у заходах EdCamp – 10,7 % тощо.  

Вивчення громадської думки здобувачів освіти та її врахування в організації 

діяльності Інституту значною мірою сприяє підвищенню ефективності усіх форм 

роботи ВІППО.  

Спільно з відділом початкового навчання та дошкільного виховання вивчалась 

громадська думка вихователів ЗДО щодо задоволеності своєю роботою та умовами 

підвищення кваліфікації у ВІППО. Опитано 178 слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, які навчались на двотижневих 

курсах у ВІППО за очною формою навчання (URL: http://vippo.org.ua/index. 

php?pagename=sociolog). 

На замовлення відділу новацій та передових педагогічних технологій ВІППО з 

метою вивчення громадської думки учасників конкурсу «Учитель року–2020» щодо 

організації та проведення першого та другого його турів лабораторією соціологічних 

досліджень та розвитку освіти розроблено соціологічний інструментарій і проведено 

опитування (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog). 

В організації традиційного соціологічного дослідження «Випускник» відбулися 

зміни. Окрім опитування випускників, за традиційним інструментарієм долучили 

опитування студентів перших курсів закладів вищої освіти м. Луцька: Луцького 

педагогічного коледжу, Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

Інституту розвитку людини Університету «Україна», яке проводилося за новим 

інструментарієм (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog). 
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Важко 
відповісти (6,6) 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=sociolog
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На замовлення науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій розроблено 

інструментарій та проведено опитування учасників семінару-наради «Зміст і 

особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (04.02.2020 р., 

масив 33 респонденти) з метою вивчення прпопозицій методичних працівників у 

зв’язку зі зміною структури методичної служби області та значного оновлення її кадрів 

(URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola). 

Спільно з науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій розроблено 

інструментарій соціологічного опитування щодо ставлення педагогів до 

запровадження інновацій та досвіду використання в освітньому процесі квест-

технології. Опитано 108 респондентів, анкети обраховано та результати передано 

працівникам лабораторії освітніх інновацій для використання в роботі (URL: 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola). 

 

2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Відділом ЗНО та моніторингових досліджень спільно з органами управління освітою 

на місцях реалізовано комплекс заходів щодо організованого проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 році. Незважаючи на умови, пов’язані з пандемією 

COVID-19, усі етапи ЗНО (за винятком пробного ЗНО–2020) відбулися згідно з 

вимогами нормативних документів, у тому числі з урахуванням вимог Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 

протиепідемічних рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України. 

Відділом ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО організовано та проведено 

п’ять інструктивно-методичних нарад з питань підготовки до реалізації процедур ЗНО: 

 

№ Назва Дата Категорія учасників 
Кількість 

учасників 
Результат 

1 Інструктивно-методична 

нарада «Хід реєстрації 

на ПЗНО–2020. 

Підготовка до реєстрації 

на основну сесію» 

31 

січня 

Відповідальні 

за проведення ЗНО 

в ЗПТО, ЗВ(ФП)О 

в містах, районах 

та ОТГ 

102 Інструкція «Робота  

в реєстраційній програмі 

УЦОЯО». 

Пресконференція  

для ЗМІ області 

2 Інструктивно-

методична нарада-

семінар «Питання 

підготовки пунктів 

пробного ЗНО–2020»  

(в режимі онлайн) 

09 

червня 

Відповідальні, 

помічники 

відповідальних за ППТ, 

відповідальні  

за проведення ЗНО 

в містах, районах 

та ОТГ 

82 Розробка рекомендацій 

щодо роботи на ПТ під 

час пробного ЗНО. 

Порівняльна таблиця 

«Пробне та сертифікаційне 

тестування: спільні  

та відмінні риси» 

3 Розширена нарада 

з питань стану 

готовності 

до проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 2020 року 

10 

червня 

Представники УОН 

ВОДА, установ, служб 

та організацій, 

відповідальних  

за безпечне проведення 

ЗНО 

17 Розробка алгоритму 

взаємодії служб та 

організацій під час 

проведення ЗНО–2020  

в умовах пандемії. 

Інформація на сайті 

ВІППО.  

Пресконференція  

для ЗМІ області 

4 Інструктивно-

методична нарада-

семінар «Підготовка 

процедур основної сесії 

ЗНО–2020 в умовах 

карантину» (в режимі 

онлайн)  

23 

червня 

Відповідальні, 

помічники 

відповідальних за ПТ 

ЗНО, відповідальні  

за проведення ЗНО 

в містах, районах 

та ОТГ 

120 Опрацювання інструкції 

«Робота пункту 

тестування ЗНО–2020  

в умовах карантину» 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola
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5 Інструктивно-

методична нарада-

семінар «Організаційні 

аспекти ЗНО–2021»  

(в режимі онлайн) 

29 

жовтня 

Відповідальні 

за проведення ЗНО 

в містах, районах 

та ОТГ 

78 Опрацювання 

нормативних документів 

ЗНО–2021 

  

Проведена підготовча робота з організації процедур ЗНО–2020: 

– організовано роботу пункту реєстрації учасників ЗНО–2020 на базі ВІППО; 

розроблено електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних 

за пункт реєстрації «Реєстраційна програма ЗНО–2020»; 

– забезпечено створення бази даних екзаменаторів та експертів ЗНО–2020; 

– створено мережу пунктів тестування ЗНО-2020 (рис. 18). 

 

 
Рисунок 18. Мережа пунктів тестування ЗНО 2020 року у Волинській області (в розрізі типів ЗО), % 

 

Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2020: 

– організовано онлайн-навчання та онлайн-тестування відповідальних за пункти 

тестування (55 осіб), помічників відповідальних за ПТ (55 осіб), уповноважених осіб 

УЦОЯО (57 осіб); 

– організовано добір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів, 

інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО–2020 (6500 осіб); 

– організовано роботу пункту перевірки відкритої частини сертифікаційної роботи 

ЗНО з української мови і літератури на базі Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ 

ступенів № 1 Луцької міської ради. 

Проведення ЗНО–2020. Загальні результати. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів» терміни проведення основної сесії ЗНО 

було зміщено. Тестування відбувалося 25 червня по 17 липня. Під час сесії в області 

проведено 26 736 тестувань.  

Для проходження основної сесії ЗНО у 2020 році в області було зареєстровано 

11 654 учасники. 

58,9 % загальної кількості зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої 

освіти поточного року. Учасники з числа учнів та студентів закладів професійної 

освіти, а також студенти коледжів складають відповідно 11,2 % та 22,2 %. Найменше 

зареєструвалося з числа випускників минулих років (див. діаграму 1). 

 

 

80,8 

3,8 7,7 

7,7 

ЗЗСО 

ЗПТО 

ЗВО І−ІІ р. а. 

ЗВО ІІІ−ІV р. а. 
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Діаграма 1 

Склад учасників ЗНО–2020, % 

 
 

Для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускники 

Волинської області після української мови (99,5 %) найбільше обирали історію України 

(75,1 %) та географію (41,9 %). (Див. діаграму 2.) 

 

Діаграма 2 

Порівняльні дані про навчальні предмети, обрані випускниками  

для проходження ДПА у формі ЗНО, % 

 
 

Із загальної кількості зареєстрованих учасників на тестування з’явилися 70,2 % 

(2019 рік – 97,5 %). Таке погіршення показників присутності пов’язано із прийняттям 

Закону України від 18.06.2020 р. № 725-IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», згідно з яким 

осіб, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти в поточному 

навчальному році, було звільнено від обов’язкового проходження державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.  

Через порушення процедури тестування 10 абітурієнтів були позбавлені права 

роботи над тестом. Через відсутність документів, що засвідчують особу, на пункти не 

були допущені вісім абітурієнтів. На виконання Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України № 24 від 21.05.2020 р., через виявлену підвищену 

58,9 
7,7 

11,2 

22,2 

Випускники ЗЗСО 2020 року (58,9) 

Випускники минулих років (7,7) 

Учні (слухачі) ЗПТО (11,2) 

Студенти ЗВО (22,2) 

©  Р. Кутовий, 2020 
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температуру тіла або ознаки респіраторних хвороб до пунктів тестування не допущено 

сім осіб. 

Аналізуючи статистичні дані зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, 

можна відзначити, що за рядом основних показників Волинська область демонструє на 

тлі всеукраїнських даних результати середнього та вище середнього рівня. 

В ході ЗНО 2020 року волинські учасники здобули 10 оцінок 200 балів. 

 

Перелік закладів освіти Волинської області,  

випускники яких отримали 200 балів на ЗНО–2020 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 

Найменування закладу освіти 

1 Математика 
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» 

2 Фізика 
Володимир-Волинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Володимир-

Волинської міської ради Волинської області 

3 Англійська мова 
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради 

Волинської області 

4 Англійська мова 
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради 

Волинської області 

5 Історія України Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради 

6 Історія України 

Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Володимир-Волинської міської ради 

Волинської області 

7 Хімія Заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 1 м. Ковеля» 

8 Хімія 
Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля Волинської 

області 

9 Біологія 
Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької 

міської ради Волинської області» 

10 Біологія* 
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради» 

* – результат за підсумками розгляду апеляційної заяви учасника 

 

За кількістю учасників, які подолали «пороговий бал», Волинська область потрапила 

до топ-7 областей України.  

Всього мінімальний поріг у 100 балів не подолали 7,8 % волинян (2019 рік – 14 %). 

З усіх навчальних предметів цей показник є нижчим за середньоукраїнський 

 

Предмет*  

Кількість учасників ЗНО–2020, які не набрали 

 «порогового балу», % 

Волинь   Україна  

Українська мова і література  6,8  8,2  

Історія України  12,4  13,3  

Математика  9,5  12,7  

Географія  5,5  5,6  

Біологія  4,9  5,5  

Англійська мова  5,8  7,3  

Хімія  9,2  10,1  

Фізика  6,3  7,6  

* До аналізу не включено дані з німецької, іспанської та французької мов у зв’язку з незначною 

кількістю учасників. 
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За підсумками проведення в області ЗНО–2020 підготовлено Звіт про проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, у Волинській області у 2020 році (розміщено у розділі 

«Зовнішнє оцінювання» сайта ВІППО. URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3127).  

Організаційно-підготовчий етап ЗНО–2021: 

– Розроблено План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингових досліджень у Волинській області на 2020/2021 

навчальний рік. 

– Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2021 у 

закладах професійно-технічної та вищої і фахової передвищої освіти. 

– Організовано добір і призначення відповідальних за проведення ЗНО–2020 та 

моніторингових досліджень у містах, районах, об’єднаних територіальних громадах 

області. 

– Здійснено координацію роботи з оновлення інформації про заклади освіти 

Волинської області у Довідниках Інформаційно-комунікативної системи УЦОЯО. 

 

Х. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 

Протягом 2020 року в музеї проводилась робота, спрямована на виконання 

запланованої виставкової, екскурсійної, пошукової та консультативної діяльності, 

пов’язаної з актуальними подіями й пам’ятними датами в громадському, освітньому і 

культурному житті педагогічної спільноти Волині та всього суспільства.  

 Проводилася робота щодо збереження, систематизації та популяризації науково-

педагогічної та історичної спадщини освіти Волині. Фонди музею поповнились 

примірниками науково-педагогічних видань, краєзнавчої літератури та матеріалами з 

історії виникнення закладів освіти. Так, із різних джерел та від конкретних осіб-

дарувальників до музейних фондів надійшло: інформаційно-методичних видань 

Локачинського РМК – 21 прим.; інформаційно-методичних видань Луцького РМК – 

4 прим.; колективна монографія Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти до 80-річчя з дня заснування ВІППО; комплекти матеріалів до експозиції «Герої 

серед нас» в електронному варіанті. 

Виставкова діяльність музею була представлена такими експозиціями: 

1. Постійно діюча експозиція «Історія шкіл області». 

2. Виставка шкільних друкованих видань «Сходинки шкільної журналістики». 

3. У рубриці «Портрет педагога» – тематична виставка до Дня захисника України 

«Герої серед нас».  

4. У рубриці «Портрет навчального закладу в просторі і часі» – виставка до 80-річчя 

Волинського національного університету. 

У співпраці з відділом виховної роботи розроблено наукову концепцію, 

організовано та оформлено фотодокументальну виставку «Григорій Гуртовий – 

відомий волинський педагог, музейник і краєзнавець»; розроблено наукову 

концепцію та створено ювілейну фотодокументальну виставку «ВІППО – 80: портрет 

шкільництва Волині в просторі і часі», присвячену 80-річчю Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Створено віртуальний варіант оглядової екскурсії музеєм спільно з відділом 

інформаційного забезпечення освіти ВІППО.  

 

 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3127
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ХІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

Головною метою діяльності бібліотеки Інституту є забезпечення фахових 

інформаційних потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння процесу 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних, 

управлінських кадрів освітянської галузі та створенню високоефективної системи 

бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної освіти в Україні шляхом 

надання вільного доступу до інформації. 

Основними завданнями є: 

– оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи 

ВІППО та інформаційних потреб користувачів; 

– аналітичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що 

відповідає профілю діяльності установи; 

– бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та освітнього процесу 

шляхом повного, якісного й оперативного обслуговування всіх категорій користувачів; 

– розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх надання 

завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки й нових інформаційних 

технологій; 

– науково-методичне забезпечення бібліотек професійно-технічних, закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

Інформаційні ресурси бібліотеки формуються відповідно до фахових потреб 

користувачів (науковців, працівників освітніх установ, слухачів курсів, студентів, 

бібліотечних працівників) та до нормативно-правової бази розвитку вітчизняної освіти, 

світових тенденцій розвитку педагогічної науки, менеджменту в освіті, нових 

педагогічних технологій та освітніх підходів до професійної підготовки педагогічних 

кадрів; поповнюються науково-методичною літературою на допомогу вчителям-

предметникам, матеріалами про педагогів-новаторів, фаховими періодичними 

виданнями (передплачено на перше півріччя 38 назв).  

Станом на 01.12.2020 року фонд бібліотеки становить 41 070 примірників книг. 

За звітний період надійшло 311 книг.  

База даних електронного бібліотечного каталогу поповнилась на 429 назв (книг – 

311; періодичних видань – 104; атестаційних робіт – 14).  

25 вересня бібліотека Інституту отримала добірку книг від волинського 

письменника-шістдесятника, заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Георгійовича 

Струцюка. 

Для інформаційно-методичного забезпечення діяльності навчально-методичних 

відділів, кафедр, лабораторій Інституту, районних та міських управлінь (відділів) 

освіти, методичних кабінетів, працівників шкіл, дошкільних та позашкільних закладів 

освіти бібліотека проводить огляди літератури, виставки, надається практична 

допомога методистам в організації тематичних книжкових виставок до наукових 

конференцій. 

З 23 березня бібліотека працювала в дистанційному режимі у зв’язку з карантином з 

протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. За цей період створено 

сторінку бібліотеки на фейсбуці, яка постійно оновлюється. Переводили електронний 

каталог бібліотеки з ББК на УДК (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 

2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»). У ІІ півріччі 

бібліотека проводила перегляд фільмів українських режисерів.  
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Згідно з планом роботи на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли 

тематичні виставки (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Тематичні виставки 
№ 

з/ п 

Назва виставки Дата 

проведення  

1  80 років від часу створення Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти (1940) 

Протягом  

року 

2 Герої Крут – наша слава, наша історія (День пам’яті героїв Крут) Січень 

3 «Перші (і на все життя!) мої літературні вчителі – книжки». 

 Надія Гуменюк (70 років від дня народження Н. П. Гуменюк (1950) – української 

поетеси, заслуженої журналістки України) 

Січень 

4 Україно! Ти – моя молитва, 

 Ти моя розпука світова… 

 Гримотить над світом люта битва 

 За твоє життя, твої права. 

                                          В. Симоненко 

(85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935–1963), 

українського поета) 

Січень 

5 Обрані небо тримати для нас (День вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні) 

Лютий 

6  Літописець українського простору (115 років від дня народження Уласа 

Олексійовича Самчука (1905–1987), українського письменника, театрального діяча) 

Лютий 

7  Поезія – це завжди неповторність, 

 Якийсь безсмертний дотик до душі 

                                       Л. Костенко  

(Всесвітній день поезії)  

Березень 

8 Ще не було епохи для поетів, 

 Але були поети для епох. 

                                     Л. Костенко  

(90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української 

поетеси)  

Березень 

9 Культура – від подиху століть до сьогодення (День пам’яток історії та культури) Квітень 

10 Приносити користь світу – це єдиний спосіб стати щасливим. 

                                                                                          Г. К. Андерсен 

(215 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805–1875), данського 

письменника) 

Квітень 

11  Освіта і наука – важливі чинники розвитку України Травень 

12  Марко Кропивницький – видатний діяч українського театру (180 років від дня 

народження Марка Лукича Кропивницького (1840–1910), українського 

письменника, драматурга, театрального актора) 

Травень 

13  Всі дороги ведуть до людей (120 років від дня народження Антуана де Сент-

Екзюпері (1900–1944), французького письменника)  

Червень 

14 Конституція – основний Закон України (День Конституції України) Червень 

15  Відродження нації (140 років від дня народження Володимира Кириловича 

Винниченка (1880–1951), українського громадсько-політичного, державного діяча, 

письменника, публіциста) 

Липень-

серпень 

16 Сильна, єдина, вільна (День Незалежності України) Серпень 

17 Виставка літератури до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі  

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, «Борці за держаний 

суверенітет і територіальну цілісність» 

Серпень 

18 Персоналії в освіті Вересень 

19 Диво зцілення (80 років від дня народження Є. С. Колодійчука (1940–2010) – 

українського письменника) 

Вересень 

20  Художній світ Володимира Лиса (70 років від дня народження Володимира 

Савовича Лиса (1950), українського прозаїка, драматурга, журналіста) 

Жовтень 

21 Покрова Пресвятої Богородиці – покровителька захисників України  Жовтень 
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22  Мова – то серце народу: 

 Гине мова, гине і народ, 

 Хто цурається своєї рідної мови,  

 Той у саме серце ранить свій народ. 

                                                   Іван Огієнко 

(День української писемності та мови)  

Листопад 

23  Книжки, оцінені користувачами (50 років від дня народження Андрія 

Анатолійовича Кокотюхи (1970), українського прозаїка, журналіста) 

Листопад 

24  Велична пісня квітам (120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур 

(1900–1961), української художниці, майстра народно-декоративного живопису) 

Грудень 

25  Україна правова (Міжнародний день прав людини) Грудень 

 

 28 лютого працівники організували і провели зустріч із Євгеном Хотимчуком – 

заслуженим журналістом України, успішним менеджером медійної справи, головним 

редактором тижневика «Вісник+К». 

Віртуальні виставки розміщено на сторінці бібліотеки офіційного сайта Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти. Рубрику «Нові надходження до 

бібліотеки» представлено підрубриками: довідкова література; навчальна література; 

художня література. 

В колективній монографії «Становлення та розвиток системи післядипломної 

педагогічної освіти у Волинській області» працівники бібліотеки опублікували статтю 

«З історії розвитку бібліотеки ВІППО». В електронній газеті «Педагогічні роздуми» 

опубліковано новинки літератури в рубриці «На книжкову полицю». 

Організувано передплату періодичних видань на І півріччя 2021 року. 

 

2. Виставкова діяльність 

Одинадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» 

4–6 серпня 2020 року Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти брав 

участь в Одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», що відбувалася 

в Київському палаці спорту. Організаторами заходу були компанія «Виставковий світ» 

за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації 

змісту освіти та Національної академії педагогічних наук України. 

Роботу виставки супроводжувала насичена змістовна тематична програма, яка 

включала: конференції, презентації, семінари, тренінги, майстер-класи та інше. 

Освітяни й науковці з різних регіонів країни обговорили нагальні проблеми 

модернізації галузі, шляхи інтеграції до європейського освітнього простору. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти отримав срібну медаль у 

номінації «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у 

контексті STEM-освіти» та диплом за активну участь у презентації досягнень і 

модернізації національної освіти. 

Інформацію про діяльність ВІППО внесено до офіційного каталогу «Сучасні заклади 

освіти – 2020». 

ХХV обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Волині» 

З 10 квітня по 15 травня 2020 року на базі Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти проведено ХХV обласну виставку дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

До участі у виставці районними і міськими методичними кабінетами, об’єднаними 

територіальними громадами, навчальними закладами обласного підпорядкування було 
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заявлено 979 робіт, з них допущено (після перевірки на академічну доброчесність) 

810 робіт за номінаціями:  

1) мова та література – 400 (українська мова та література – 189, англійська мова – 

115, зарубіжна література – 62, мова національних меншин – 13, французька мова – 5, 

німецька мова – 15, іспанська мова – 1); 

2) мистецтво – 67 (мистецтво – 15, музичне мистецтво – 32, образотворче мистецтво – 20);  

3) дошкільна освіта – 107;  

4) виховна робота – 90;  

5) позашкільна освіта – 36;  

6) практична психологія і соціальна робота – 84;  

7) шкільна бібліотека – 26.  

У зв’язку з карантином оцінювання робіт проводилося в електронному форматі. 

Членами журі відзначено новизну та актуальність тем представлених робіт, практичне 

спрямування методичних посібників, рекомендацій та розробок, авторських програм 

спецкурсів, курсів за вибором, факультативів і гурткових занять, електронних 

навчальних посібників тощо. Рішенням журі відзначено 324 роботи, що становить 40 % 

загальної кількості.  

Участь у виставці взяли освітяни з усіх районів, міст обласного значення, двадцяти 

дев’яти об’єднаних територіальних громад та восьми закладів загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування. Найактивнішими були педагоги Горохівського, 

Камінь-Каширського, Ківерцівського, Луцького, Любешівського, Маневицького і 

Ратнівського районів, міст Луцька, Ковеля та Нововолинська. 

Найвищий якісний показник участі у виставці продемонстрували методичні кабінети 

м. Нововолинська (61 %) і м. Луцька (51 %), Ратнівського (70 %), Ківерцівського і 

Любешівського (по 50 %), Горохівського і Луцького (по 42 %) районів, Цуманської СР 

(77 %), Дубівської ОТГ (75 %), Княгининівської ОТГ (62,5 %), Прилісненської ОТГ 

(60 %), Велимченської, Старовижівської і Зимнівської ОТГ (по 50 %), 

ВО Любешівської СР (41 %). 

За підсумками виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та 

методичних матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються у 

електронному форматі на сайті Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, що забезпечує вільний доступ до передового педагогічного досвіду, дає 

можливість використання напрацювань при підготовці і проведенні занять та 

професійного зростання педагогів. 

За підсумками виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та 

методичних матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються 

у бібліотеці Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти  

Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника 

«Педагогічний пошук». Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації Міністерства юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію 

КВ № 22420-12320 ПР від 31.10.2016) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х). 

Електронна версія часопису «Педагогічний пошук» систематично розміщується на 

сайті наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Анотації журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних «Україніка». 

Журнал виходить із електронним доповненням, де вміщуються багатоілюстровані 

методичні матеріали. Видається щоквартально. 
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3.1. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

Автори видання – науковці, керівники і працівники шкіл, позашкільних навчальних 

закладів, освітніх установ області.  

Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення 

педагогів Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська 

школа, краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються у 

наукових та методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних 

працівників, зростанню їх фахової майстерності.  

Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та 

кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики, 

студентство (діаграма 3). 

Діаграма 3 

Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук», % 

 
 

Більшість публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді 

кращих педагогів області. Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне 

застосування (діаграма 4). 

Діаграма 4 

Розподіл публікацій за рубриками, % 

 
 

Анкетування, проведене соціологічною лабораторією Інституту, відгуки педагогів 

дають підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню фахової майстерності 

вчителя, керівника. 

Нашими дописувачами й читачами є представники різних регіонів Волині й України.  

Доктори наук 
(5) 

Кандидати  
наук (24) 

Науково-
педагогічні 

працівники (26) 

Вчителі-
практики (29)  

Вихователі (7) 

Студенти (4) 
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Наукові 
публікації 

(28) 

Методичні 
публікації 

(49) 

Ювілейні 
дати (23) 
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Протягом року працівниками відділу вивчався попит читачів педагогічної періодики 

та технологія поліграфічного виробництва, здійснювалось оформлення передплати, 

розповсюдження видання та документів бухгалтерської звітності. 

Основні етапи роботи працівників відділу стосовно випуску науково-

методичного вісника «Педагогічний пошук» № 1 (105) – 4 (108): 

1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування). 

2. Робота з авторами статей, їх консультування. 

3. Правка коректури (чотири коректури); перевірка відповідності набраного тексту 

оригіналові; виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, 

неправильної розбивки тексту на абзаци; погодження з літературним редактором 

помічених стилістичних похибок; перевірка правильності набору тексту, заголовків, 

приміток, інших виділених частин видання відповідно до загальних правил 

поліграфічного виробництва та вказівок технічного редактора; вказівки щодо набору 

формул, рисунків, багатозначних чисел, графіків, таблиць, діаграм. Коректування та 

переклад анотацій і ключових слів англійською мовою. Звірка відповідності набраного 

тексту оригіналу при коректурі. 

4. Літературне редагування. 

5. Макетування журналу, дизайн та верстка. Вичитка верстки.  

6. Підготовка і виготовлення електронного доповнення до журналу. 

7. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного 

пошуку» та медіадодатків в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені 

В. І. Вернадського та на сайті ВІППО. 

8. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника 

«Педагогічний пошук». 

9. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій, ведення 

журналів обліку оригіналів статей та рецензій на статті) тощо. 

10. Підготовка та редагування вимог до оформлення й подання авторських 

оригіналів у науково-методичний вісник «Педагогічний пошук» та матеріалів до 

розміщення на сайті Інституту (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk), 

офіційній сторінці ВІППО у фейсбуці; доопрацьовано тематичний буклет для 

розповсюдження серед потенційних дописувачів. (Протягом року, працівники ВІЗО.) 

3.2. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми»  

Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, робота з авторами, 

консультації щодо написання матеріалів, підготовка матеріалів до верстки, дизайн, 

верстка та онлайн-публікація на сайті ВІППО (URL: http://vippo.org.ua/newspaper.php). 

У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали газети вчителі можуть 

використовувати у шкільній та позакласній роботі. (Протягом року, Гребенюк М. П., 

Гаврилюк Т. В.) 

3.3. Робота над поточною документацією ВІППО 

– Інформаційно-видавничий супровід учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, 

конференцій, семінарів, круглих столів тощо (набір, редагування, друк програм, 

сертифікатів, банерів, бейджів та ін.). 

– Друкування грамот, подяк, дипломів, довідок-подань, листів та іншої поточної 

документації (перевірка правильності набору наказів, звітів, планів, грамот, подяк, 

листів, буклетів та інших документів, виправлення помилок). 

– Розробка і дизайн логотипів, емблем, банерів, обкладинок науково-методичних 

матеріалів для потреб Інституту. 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk
http://vippo.org.ua/newspaper.php
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– Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні 

друкованих матеріалів відділів і кафедр (за погодження з директоратом). 

– Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО, обробка й оприлюднення 

цифрової інформації. 

– Робота із засобами масової інформації: підготовка пресрелізів, запрошення 

журналістів на заходи. 

– Підготовка вітань до свят, знаменних подій тощо. 

– Підготовка та форматування поточної документації  щодо господарської діяльності 

Інституту (за запитом). 

– Допомога в поточній роботі працівникам Інституту (друк, сканування, 

ксерокопіювання, робота з електронною поштою, цифровими носіями). 

– Зведення, верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк 

загальноінститутського звіту ВІППО за поточний і плану ВІППО на наступний роки. 

(Протягом року, працівники ВІЗО.) 

3.4. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо. 

1. Виготовлення програм, бейджів, запрошень; редагування документації та 

матеріалів для підготовки і проведення науково-методичних семінарів, конкурсів, 

турнірів, виставок, конференцій і т. ін.: 

– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;  

– Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»; 

– XХІV обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки 

педагогів Волині»; 

– заходів до днів науки у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти; 

– святкування 80-ліття ВІППО з часу його створення (наукові читання «Волинський 

інститут післядипломної педагогічної освіти: історія, сучасність та перспективи 

розвитку»); 

– волинезнавчих історико-педагогічних читань «Освіта та виховання в родині 

Косачів», приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського 

художника і педагога-організатора художньої освіти на Волині і в Україні, та 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки; 

2. Друк програм, сертифікатів, збірників матеріалів конференцій, бейджів тощо. 

3. Фото- та відеофіксація заходів, оприлюднення результатів, розміщення 

інформації на сайті ВІППО та сторінці Інституту у фейсбуці. 

4. Висвітлення проведених заходів у ЗМІ та інтернеті (підготовка пресрелізів, 

написання інформаційних повідомлень про захід, запрошення ЗМІ, проведення 

пресконференцій, запис інтерв’ю). (Протягом року, працівники ВІЗО.) 

3.5. Випуск науково-методичних видань ВІППО (друк, форматування, читання 

коректури, правка та верстка, дизайн) 

1. Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти – 80!: буклет. Луцьк: 

ВІППО, 2020. 44 с. 

2. Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової 

української школи: матеріали форуму інновацій (05 червня 2020 р., м. Луцьк) / уклад.: 

Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2020. 244 с.  

3. Сергеєва Л. М., Олешко П. С., Кінах Н. В., Купрієвич В. О. Організаційно-

методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти: метод. рек. Луцьк: 

Волиньполіграф, 2020. 60 с. 
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4. Становлення та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у 

Волинській області: колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, 

Г. Д. Романчук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. 380 с.   

5. Учнівські олімпіади та конкурси – 2020: результативність, аналітика: зб. інформ.-

аналіт. матеріалів / уклад. О. Й. Дем’янюк, А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2020.  84 с. 

6. Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти: 

матеріали доповідей (статей, тез) учасників круглого столу онлайн (м. Луцьк, 18 червня 

2020 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. П. Муляр. Луцьк: ВІППО, 2020. 116 с. 

7. Використання віртуальних екскурсій у професійній діяльності педагога: метод. 

реком. / уклад. В. В. Камінська. Луцьк: Волин. ІППО, 2020. 52 с. 

8. Освіта та виховання в родині Косачів: матеріали V Всеукр. Косачівських пед. 

читань, приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського 

художника і педагога-організатора художньої освіти на Волині та в Україні, і 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки (26 червня 2020 р., м. Луцьк) / упоряд.: 

П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волин. ІППО, 2020. 144 с. 

9. План-графік підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Волинської 

області у ВІППО на 2020 рік: зб. метод. матеріалів / упоряд. Т. П. Верба. Луцьк: 

ВІППО, 2020. 150 с. 

 

4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ 

з/п 
Назва ЗМІ 

Д
а
т
а
 

п
у
б
л

ік
а
ц

ії
 

(п
ер

ед
а
ч

і 

т
о
щ

о
) 

Назва матеріалу 

1 UA: Волинь 17 січня «Новини: Про сертифікацію 

вчителів» (Корнейко А. О.) 

2 Телерадіокомпанія «Аверс» 20 січня «Новини: Cтартує ЗНО–2020» 

 (Корнейко А. О.) 

3 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/volynski-pedahohy-

iaki-proydut-atestatsiiu-otrymaiut-20-nadbavky-do-

zarplaty/ 

20 січня Волинські педагоги, які 

пройдуть сертифікацію, 

отримають 20 % надбавки  

до зарплати 

4 Волинь 24. URL:    

ttps://www.volyn24.com/news/144021-koly-volyniany-

zmozhut-zareiestruvatysia-na-zno 

31 січня Коли волиняни зможуть 

зареєструватися на ЗНО 

5 Волинь 24. URL: 

https://www.volyn24.com/news/144041-na-volyni-

abituriienty-z-invalidnist-zmozhut-sklasty-zno-2020 

31 січня На Волині абітурієнти  

з інвалідністю зможуть скласти 

ЗНО–2020 

6 Волинь 24. URL: 

https://www.volyn24.com/news/144032-na-volyni-

vchyteli-pochatkovyh-klasiv-skladatymut-zno 

31 січня На Волині вчителі початкових 

класів складатимуть ЗНО 

7 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/chy-bude-zno-

2020-dostupne-dlia-abituriyentiv-z-obmezhenymy-

mozhlyvostiamy/ 

31 січня Чи буде ЗНО–2020 доступне для 

абітурієнтів з обмеженими 

можливостями 

8 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/volynski-vchyteli-

pochatkovykh-klasiv-skladatymut-zno/ 

31 січня Волинські вчителі початкових 

класів складатимуть ЗНО 

https://www.volyn24.com/news/144021-koly-volyniany-zmozhut-zareiestruvatysia-na-zno
https://www.volyn24.com/news/144021-koly-volyniany-zmozhut-zareiestruvatysia-na-zno
https://www.volyn24.com/news/144021-koly-volyniany-zmozhut-zareiestruvatysia-na-zno
https://www.volyn24.com/news/144041-na-volyni-abituriienty-z-invalidnist-zmozhut-sklasty-zno-2020
https://www.volyn24.com/news/144041-na-volyni-abituriienty-z-invalidnist-zmozhut-sklasty-zno-2020
https://www.volyn24.com/news/144032-na-volyni-vchyteli-pochatkovyh-klasiv-skladatymut-zno
https://www.volyn24.com/news/144032-na-volyni-vchyteli-pochatkovyh-klasiv-skladatymut-zno
https://www.volynnews.com/news/all/chy-bude-zno-2020-dostupne-dlia-abituriyentiv-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy/
https://www.volynnews.com/news/all/chy-bude-zno-2020-dostupne-dlia-abituriyentiv-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy/
https://www.volynnews.com/news/all/chy-bude-zno-2020-dostupne-dlia-abituriyentiv-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy/
https://www.volynnews.com/news/all/volynski-vchyteli-pochatkovykh-klasiv-skladatymut-zno/
https://www.volynnews.com/news/all/volynski-vchyteli-pochatkovykh-klasiv-skladatymut-zno/
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9 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/mayzhe-9-tysiach-

volynian-zdavatymut-probne-zno/ 

31 січня Майже 9 тисяч волинян 

здаватимуть пробне ЗНО 

10 Волинь Post. URL: 

http://www.volynpost.com/news/157218-ponad-70-

volynskyh-vchyteliv-skladatymut-zno 

31 січня Понад 70 волинських вчителів 

складатимуть ЗНО 

11 Волинь Post. URL: 

http://www.volynpost.com/news/157215-zno-2020-scho-

potribno-znaty-volynianam-pro-testuvannia 

31 січня ЗНО–2020: що потрібно знати 

волинянам про тестування 

12 Конкурент. URL: 

https://konkurent.in.ua/publication/52194/mayzhe-70-

vchiteliv-z-volini-skladatimut-zno/ 

02 

лютого 

Майже 70 вчителів з Волині 

складатимуть ЗНО 

 

13 Волинь. Правда. URL: https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-

pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-

vseukrainskoho-konkursu-

foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiD

Axj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo 

04 

лютого 

Привітали педагогів Волині – 

переможців обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

(фото) 

14 Волинь 24. URL: 

https://www.volyn24.com/news/144289-vyznachyly-

kraschogo-vchytelia-zarubizhnoi-literatury-na-volyni 

04 

лютого 

Визначили кращого вчителя 

зарубіжної літератури на Волині 

15 Суспільне UA. URL: /https://suspilne.media/13388-32-

volinskih-skolari-zmagalisa-u-literaturnomu-konkursi-

imeni-tarasa-sevcenka/ 

08 

лютого 

32 волинських школярі 

змагалися у літературному 

конкурсі імені Тараса Шевченка 

16 Суспільне UA. URL: https://suspilne.media/16974-na-

volini-vciteli-zdavali-testi-zno/ 

29 

лютого 

На Волині вчителі здавали тести 

ЗНО 

17 Волинь Post. URL: 

http://www.volynpost.com/news/159115-volynski-

vchyteli-skladaly-zno-video 

29 

лютого 

Волинські вчителі складали ЗНО 

(відео) 

 

18 Волинь 24. URL: 

https://www.volyn24.com/news/146119-iak-na-volyni-

vchyteli-pochatkovyh-klasiv-zdavaly-zno-video 

02 

березня 

Як на Волині вчителі 

початкових класів здавали ЗНО 

(відео) 

19 ТРК Аверс. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=BvSVwa1flfs&t=109

7s 

06 

березня 

Новини. На часі. ЗНО–2020: 

новації, графік, предмети 

20 UA: Волинь. URL: 

https://vo.suspilne.media/episode/29626 

10 

березня 

Тема дня. Новації ЗНО–2020:  

що потрібно знати випускникам 

21 Суспільне Волинь 22 квітня «Тема дня»: Особливості 

проведення ЗНО–2020 

(Корнейко А. О.) 

22 Телеканал «Нова Волинь» URL: 

https://www.youtube.com/user/voluntv 

 

23 квітня Тема дня. Як карантин вплине 

на ЗНО–2020? 

23 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/volyn-hotova-do-

probnoyi-ta-osnovnoyi-sesiy-zaviduvachka-viddilu-zno-

oblasti/ 

27 квітня Волинь готова до пробної  

та основної сесій, – завідувачка 

відділу ЗНО області 

24 Волинь 24. URL: 

https://www.volyn24.com/news/150250-koly-na-volyni-

vidbudutsia-probne-testuvannia-zno-i-vstupna-kampaniia 

27 квітня Коли на Волині відбудуться 

пробне тестування, ЗНО  

і вступна кампанія 

25 Телерадіокомпанія «Аверс» 22 травня «Гість студії: З питань  

ЗНО–2020» (Корнейко А. О.) 

https://www.volynnews.com/news/all/mayzhe-9-tysiach-volynian-zdavatymut-probne-zno/
https://www.volynnews.com/news/all/mayzhe-9-tysiach-volynian-zdavatymut-probne-zno/
http://www.volynpost.com/news/157218-ponad-70-volynskyh-vchyteliv-skladatymut-zno
http://www.volynpost.com/news/157218-ponad-70-volynskyh-vchyteliv-skladatymut-zno
http://www.volynpost.com/news/157215-zno-2020-scho-potribno-znaty-volynianam-pro-testuvannia
http://www.volynpost.com/news/157215-zno-2020-scho-potribno-znaty-volynianam-pro-testuvannia
https://konkurent.in.ua/publication/52194/mayzhe-70-vchiteliv-z-volini-skladatimut-zno/
https://konkurent.in.ua/publication/52194/mayzhe-70-vchiteliv-z-volini-skladatimut-zno/
https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiDAxj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo
https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiDAxj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo
https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiDAxj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo
https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiDAxj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo
https://pravda.volyn.ua/pryvitaly-pedahohiv-volyni-peremozhtsiv-oblasnoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-foto/?fbclid=IwAR09OQ1oOaso4BLljOaydrn39YBGcaiDAxj1g9rxnHz6jVMNjb72EuC3Ryo
https://www.volyn24.com/news/144289-vyznachyly-kraschogo-vchytelia-zarubizhnoi-literatury-na-volyni
https://www.volyn24.com/news/144289-vyznachyly-kraschogo-vchytelia-zarubizhnoi-literatury-na-volyni
https://suspilne.media/13388-32-volinskih-skolari-zmagalisa-u-literaturnomu-konkursi-imeni-tarasa-sevcenka/
https://suspilne.media/13388-32-volinskih-skolari-zmagalisa-u-literaturnomu-konkursi-imeni-tarasa-sevcenka/
https://suspilne.media/13388-32-volinskih-skolari-zmagalisa-u-literaturnomu-konkursi-imeni-tarasa-sevcenka/
https://suspilne.media/16974-na-volini-vciteli-zdavali-testi-zno/
https://suspilne.media/16974-na-volini-vciteli-zdavali-testi-zno/
http://www.volynpost.com/news/159115-volynski-vchyteli-skladaly-zno-video
http://www.volynpost.com/news/159115-volynski-vchyteli-skladaly-zno-video
https://www.volyn24.com/news/146119-iak-na-volyni-vchyteli-pochatkovyh-klasiv-zdavaly-zno-video
https://www.volyn24.com/news/146119-iak-na-volyni-vchyteli-pochatkovyh-klasiv-zdavaly-zno-video
https://www.youtube.com/watch?v=BvSVwa1flfs&t=1097s
https://www.youtube.com/watch?v=BvSVwa1flfs&t=1097s
https://www.youtube.com/user/voluntv
https://www.youtube.com/user/voluntv
https://www.volynnews.com/news/all/volyn-hotova-do-probnoyi-ta-osnovnoyi-sesiy-zaviduvachka-viddilu-zno-oblasti/
https://www.volynnews.com/news/all/volyn-hotova-do-probnoyi-ta-osnovnoyi-sesiy-zaviduvachka-viddilu-zno-oblasti/
https://www.volynnews.com/news/all/volyn-hotova-do-probnoyi-ta-osnovnoyi-sesiy-zaviduvachka-viddilu-zno-oblasti/
https://www.volyn24.com/news/150250-koly-na-volyni-vidbudutsia-probne-testuvannia-zno-i-vstupna-kampaniia
https://www.volyn24.com/news/150250-koly-na-volyni-vidbudutsia-probne-testuvannia-zno-i-vstupna-kampaniia
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26 UA: Волинь 04 

червня 

«Особливості проведення 

пробного ЗНО–2020 в умовах 

пандемії»  

(Корнейко А. О.) 

27 UA: Волинь 08 

червня 

«Ранок нової Волині»: 

Особливості пробного  

ЗНО–2020»  

(Корнейко А. О.) 

28 Інтернет-видання «Вісник» 10 

червня 

«Вступні випробування ЄВІ, 

ЄФВВ: майбутні магістри 

складатимуть ЗНО»  

(Корнейко А. О.) 

29 Телерадіокомпанія «Аверс» 12 

червня 

«Гість студії: Як пройде ЗНО–

2020 в умовах карантину» 

(Корнейко А. О.) 

30 Радіо Волинь 13 

червня 

«Новини: Пробне ЗНО 

скасовано» 

(Корнейко А. О.) 

31 Волинські новини. URL: 

https://www.volynnews.com/news/all/volyniany-iaki-

sklaly-zno-na-200-otrymaly-tsinni-podarunky/ 

20 

серпня 

Волиняни, які склали ЗНО  

на 200, отримали цінні 

подарунки 

32 ТРК Аверс. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcHbXNeKYJM&lis

t=PLjf2pIH_K2FWRM5erh9BSjQcrD3zTnE7q&index=2

8 

20 

серпня 

Новини. На часі. Найкращі 

волиняни, які склали ЗНО  

на 200 балів, отримали нагороди  

від керівництва області 

33 Волинь Post. URL: 

http://www.volynpost.com/news/169884-volynskym-

vypusknykam-iaki-sklaly-zno-na-200-baliv-podaruvaly-

planshety 

20 

серпня 

Волинським випускникам,  

які склали ЗНО на 200 балів, 

подарували планшети 

34 Конкурент. URL: 

https://konkurent.ua/publication/62402/lideram-zno-na-

volini-podaruvali-plansheti-foto/ 

20 

серпня 

Лідерам ЗНО на Волині 

подарували планшети (фото) 

35 Волинь online. URL:  

https://volynonline.com/volynskym-vypusknykam-yaki-

otrymaly-najvyshhi-baly-za-rezultatamy-zno-vruchyly-

podarunky/ 

20 

серпня 

Волинським випускникам,  

які отримали найвищі бали  

за результатами ЗНО, вручили 

подарунки 

36 Телерадіокомпанія «Аверс» 16 

листопада 

«Гість студії»: Розпочалася 

підготовка до ЗНО–2021 

(Корнейко А. О.) 

37 Конкурент. URL: 

https://konkurent.ua/publication/67143/obovyazkove-zno-

z-matematiki-scho-varto-znati-lutskim-shkolyaram/ 

27 

листопада 

Обов’язкове ЗНО з математики: 

що варто знати луцьким 

школярам 

38 Суспільне Волинь. Новини. URL: 

https://suspilne.media/83645-obovazkove-zno-z-

matematiki-so-kazut-lucki-skolari-ta-vciteli/ 

27 

листопада 

Обов’язкове ЗНО з математики: 

що кажуть луцькі школярі  

та вчителі 

39 ТК «12-й канал» 27 

листопада 

«Новини: Розпочинається 

підготовка до зовнішнього 

оцінювання 2021 року» 

40 UA: Волинь  30 

листопада 

«Особливості ЗНО–2021» 

(Корнейко А. О.) 

 

 

https://www.volynnews.com/news/all/volyniany-iaki-sklaly-zno-na-200-otrymaly-tsinni-podarunky/
https://www.volynnews.com/news/all/volyniany-iaki-sklaly-zno-na-200-otrymaly-tsinni-podarunky/
https://www.youtube.com/watch?v=HcHbXNeKYJM&list=PLjf2pIH_K2FWRM5erh9BSjQcrD3zTnE7q&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=HcHbXNeKYJM&list=PLjf2pIH_K2FWRM5erh9BSjQcrD3zTnE7q&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=HcHbXNeKYJM&list=PLjf2pIH_K2FWRM5erh9BSjQcrD3zTnE7q&index=28
http://www.volynpost.com/news/169884-volynskym-vypusknykam-iaki-sklaly-zno-na-200-baliv-podaruvaly-planshety
http://www.volynpost.com/news/169884-volynskym-vypusknykam-iaki-sklaly-zno-na-200-baliv-podaruvaly-planshety
http://www.volynpost.com/news/169884-volynskym-vypusknykam-iaki-sklaly-zno-na-200-baliv-podaruvaly-planshety
https://konkurent.ua/publication/62402/lideram-zno-na-volini-podaruvali-plansheti-foto/
https://konkurent.ua/publication/62402/lideram-zno-na-volini-podaruvali-plansheti-foto/
https://volynonline.com/volynskym-vypusknykam-yaki-otrymaly-najvyshhi-baly-za-rezultatamy-zno-vruchyly-podarunky/
https://volynonline.com/volynskym-vypusknykam-yaki-otrymaly-najvyshhi-baly-za-rezultatamy-zno-vruchyly-podarunky/
https://volynonline.com/volynskym-vypusknykam-yaki-otrymaly-najvyshhi-baly-za-rezultatamy-zno-vruchyly-podarunky/
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Проведено три пресконференції для представників ЗМІ Волинської області: 

– «Про реєстрацію на ЗНО 2020 року». Пресконференція директора ЛРЦОЯО 

Л. В. Середяк і завідувача відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО 

(Корнейко А. О.). 

–  «Підготовка процедур та організація роботи пунктів проведення ЗНО 2020 року в 

умовах пандемії». Пресконференція директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк і завідувача 

відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО ( Корнейко А.О.). 

–  «Про формат ЗНО–2021». Пресконференція директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк 

(онлайн) і завідувача відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО 

(Корнейко А. О.). 

 

5. Видавнича діяльність  

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 367 наукових та 

науково-методичних праць. 

Видавнича діяльність відділу (кафедри лабораторії, центру) за 2020 рік 

Кількість статей у виданнях, що входять  

до провідних міжнародних наукометричних баз даних 
Кількісний прояв 

показника 

WoS 1 

Scopus 2 

РИНЦ   

Google Scholar 12 

Інші (назви)  

Міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus (Польща) 1 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 1 

 

Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв показника 

Всього підготовлено до друку видань  

з них: 

367 

монографії  2 

підручники 2 

посібники 13 

навчально-методичні комплекси 2 

програми 124 

методичні рекомендації 4 

буклети 5 

наукові статті 69 

тези наукової конференції 119 

методичні статті 12 

інше  15 
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післядипломної педагогічної освіти у Волинській області: колективна монографія / за 

ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 

2020. С. 227–236.  

1.4. Кінах Н. В. Маркетингові аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти. 

Становлення та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській 

області: колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. 

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. С. 236–244. 

1.5. Кот Н. М. Від сорокових до вісімдесятих. Становлення та розвиток системи 

післядипломної педагогічної освіти у Волинській області: колективна монографія / за 

ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 

2020. С. 7–35.  
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області: колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. 

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. С. 244–248. 

1.7. Луцюк А. М. Кафедра педагогіки та психології: історія та сьогодення. 

Становлення та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській 

області: колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. 

Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. С. 73–82. 

1.8. Мазурик Т. В. Ресурси підтримки інклюзивної освіти Волині. Становлення та 

розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській області: 

колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. Луцьк: КП 

ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. С. 248–252.  

1.9. Миколайчук А. В. Розвиток обдарованої особистості в процесі проведення 

учнівських олімпіад як складова науково-педагогічної діяльності ВІППО. Становлення 

та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській області: 

колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. Луцьк: 

КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. С. 253–261. 
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ХІI. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази 

Встановлено сертифіковану пожежну сигналізацію в приміщеннях Інституту та 

гуртожитку. 

Проведено обробку всіх дерев’яних конструкцій покрівлі, стін Інституту та актового 

залу негорючою сертифікованою рідиною згідно з правилами протипожежної безпеки. 

В процесі підготовки актового залу до навчання НУШ проведено ремонт освітлення 

із заміною ламп розжарювання на енергозбережні, встановлено жалюзі на вікнах, 

замінено двері на металопластикові та замінено стільці. 

Проведено поточні ремонти в кімнатах гуртожитку. 

З метою поліпшення умов проживання слухачів курсів у приміщенні гуртожитку 

Інституту встановлено безпровідний інтернет. 

Постійно проводиться робота з дотримання вимог нормативних документів щодо 

охорони праці, техніки безпеки, енергозбереження та пожежної безпеки. 

Проведено роботи з благоустрою прилеглої території Інституту та території 

загального користування. 

В результаті проведеного тендеру щодо закупівлі протипожежної сигналізації та 

обробки дерев’яних конструкцій негорючою сертифікованою рідиною зекономлено 

233 337 гривень. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази Інституту, за рахунок зекономлених 

коштів від проведеного тендеру збільшено в два рази швидкість інтернет-ресурсу, 

закуплено обладнання, що дає можливість виявляти перші симптоми захворювання на 

COVID-19 працівників та слухачів курсів, безконтактний прохідний арковий сканер 

температури тіла. Придбано обладнання для обробки приміщень Інституту 

антибактеріальним розчином для запобігання захворювань.  

За рахунок благодійності отримано набір демонстраційний «Електродинаміка» 

вартістю 40 000 грн від Житомирського ПрАТ «Електровимірювач». Від благодійного 

фонду «Серце патріота» отримано допомогу для гуртожитку матеріальними цінностями 

на суму 9000 гривень. Поповнено бібліотечний фонд книгами на суму 19 000 гривень.  

 

ХIІІ. Прогнозування розвитку 

Процеси реформування галузі, активне впровадження нових технологій на основі 

інформатизації, запит на якісну освіту впродовж життя,  нові підходи до професійного 

розвитку та підвищення кваліфікації педагогів ставлять перед закладами 

післядипломної освіти якісно нові завдання. Стратегія розвитку Волинського ІППО  

ґрунтується на аналізі результатів звітного року, зовнішнього та внутрішнього 

середовища, орієнтована на розвиток інноваційного підходу  до  наукових досліджень,  

організації освітнього процесу, а також  створення сучасної інфраструктури та системи 

управління.  

http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=66
http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=66
http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=67
http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=67
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Утвердження Інституту як провідного регіонального науково-освітнього закладу 

професійного розвитку педагогів передбачає реалізацію комплексу заходів, 

спрямованих на: 

– сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж 

життя; 

– модернізацію, удосконалення та розвиток освітньої, наукової, діяльності 

відповідно до вимог сьогодення, унормованих в актах національного законодавства; 

– узгодження та удосконалення освітніх програм підвищення кваліфікації відповідно 

до професійних стандартів, нових державних стандартів початкової та базової 

середньої освіти; 

– удосконалення системи розвитку професіоналізму керівників закладів освіти в 

умовах автономії та децентралізації управління; 

– упровадження креативних освітніх програм та інноваційних авторських курсів; 

– розширення спектру вибіркових курсів, удосконалення механізму і процедури їх 

вибору; 

– упровадження в освітній процес активних, інтерактивних, ігрових, проблемних та 

інших сучасних інноваційних технологій; 

– забезпечення умов для реалізації навчання педагогів за індивідуальною 

траєкторією; 

– формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити й підтвердити якість 

освітнього процесу, забезпечать проведення  регулярного моніторингу, перегляду й 

доопрацювання освітніх програм; 

– урізноманітнення пропозиції освітніх послуг (тренінгів, курсів, програм 

підвищення кваліфікації, програм перепідготовки) для забезпечення потреби в навчанні 

громадян усіх вікових груп, спеціалістів різних галузей; 

– розширення можливостей для здобуття вищої освіти та освіти упродовж життя; 

– продовження використання технологій електронного навчання в освітньому 

процесі  й організації навчання за дистанційною формою; 

– збереження потенціалу персонального складу, залучення практиків до освітнього 

процесу; 

– формування академічної культури та забезпечення процедури академічної 

доброчесності; 

– розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в галузі загальної середньої  

та післядипломної освіти, забезпечення їх виконання на високому науково-

методичному рівні; 

– підвищення якісного рівня наукової продукції, дисертаційних робіт, наукових 

публікацій; 

– створення  інноваційних продуктів, спрямованих на впровадження в практику  

діяльності закладів для забезпечення якості освітнього процесу;   

– активне залучення до дослідно-експериментальної роботи колективів закладів 

загальної середньої освіти;  

– активізацію участі співробітників у міжнародних наукових, науково-практичних 

конференціях і виставках; 

– збільшення кількості проведення на базі Інституту міжнародних наукових 

конференцій, форумів, тематичних круглих столів, семінарів за участю іноземних 

учасників, підвищення наукового рівня таких заходів та розширення географії учасників; 
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– диджиталізацію процесів освітньої діяльності Інституту, що забезпечує різні 

форми освіти, розширює можливості й підвищує якість освітнього процесу; 

– розвиток єдиної інформаційно-освітньої платформи Інституту з використанням 

сучасних засобів ІКТ; 

– удосконалення інфраструктури та розвиток матеріально-технічної бази для 

забезпечення подальшого поліпшення умов проведення освітнього процесу, наукової 

діяльності,  підвищення  побутової комфортності для співробітників та слухачів; 

– упровадження сучасних технологій енергозбереження, оптимізації господарської 

діяльності Інституту. 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Організаційна робота 

 

Протягом року підготовлено проєкти наказів управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації: 

– «Про проведення тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 н. р.» 

від 30 січня 2020 р. № 44 (Миколайчук А. В.); 

– «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» від 21 лютого 2020 р. № 78 

(Миколайчук А. В.); 

– «Про участь команд Волинської області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 н. р.» від 

04 березня 2020 р. № 104 (Миколайчук А. В.); 

– «Про проведення ІІ–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 2020/2021 н. р.» від 23 жовтня 2020 р. № 315 

(Миколайчук А. В.); 

– «Про скасування наказу від 23 жовтня 2020 року № 315 “Про проведення ІІ–ІІІ 

етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 2020/2021 н. р.”» від 04 листопада 2020 р. № 336 (Миколайчук А. В.); 

– «Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Джерело 

творчості” у 2019/2020 н. р.» від 16 березня 2020 р. № 122 (Романюк Н. С.); 

– «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році» від 

20 березня 2020 р. № 125 (Романюк Н. С.); 

– «Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році» від 18 вересня 

2020 р. № 253 (Романюк Н. С.); 

– «Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека 

– 2020”» від 17 квітня 2020 р. № 135 (Романюк Н. С.); 

– «Про проведення І–ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості” у 

2020/2021 н. р.» від 23 жовтня 2020 р. № 316 (Романюк Н. С.); 

– «Про затвердження складу фахових журі, термінів та місця проведення другого, 

регіонального туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2020”» від 09 січня 

2020 р. № 694 (Шинкарук І. В.); 

– «Про підсумки проведення другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2020”» від 11 березня 2020 р. № 116 (Шинкарук І. В.); 
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– «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу “Учитель 

року – 2021”» № 182 від 22 червня 2020 р. (Шинкарук І. В.); 

– «Про визначення зон проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» від 20 жовтня 2020 р. № 307 (Шинкарук І. В.); 

– «Про затвердження складу фахових журі, термінів та місця проведення другого, 

регіонального туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2021”» від 10 листопада 

2020 р. № 344 (Шинкарук І. В.); 

– «Про підсумки проведення другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2020”» від 11 березня 2020 р. № 116 (Шинкарук І. В.); 

– «Про підсумки XXV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі 

сходинки педагогів Волині”» від 16 червня 2020 р. № 171 (Майко С. М.); 

– «Про проведення ХХVІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів 

“Творчі сходинки педагогів Волині” для працівників закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти» від 28 жовтня 2020 р. № 324 (Свитка Н. В.); 

– «Про навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів» від 28 жовтня 2020 р. 

№ 327, від 03 грудня 2020 р. № 378 (Мазурик Т. В.); 

– «Про проведення фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 27 січня 2020 р. 

№ 34 (Сова О. О.); 

– «Про проведення підсумкового етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика» від 18 лютого 2020 р. № 71 (Сова О. О.); 

– «Про підсумки проведення ІІІ етапу ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості» від 31 січня 2020 р. № 47 (Сова О. О., Олевська І. І.); 

– «Про проведення ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від 

16 листопада 2020 р. № 347 (Сова О. О., Олевська І. І.); 

– «Про проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики у 

2020/2021 н. р.» від 20 жовтня 2020 р. № 308 (Остапчук Л. Р.); 

– «Про проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 

2020 з предметів духовно-морального спрямування”» від 24.01.2020 р. № 31 (Рудь О. В.); 

– «Про підсумки проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель 

року – 2020 з предметів духовно-морального спрямування”» від 16 березня 2020 р. 

№ 123 (Рудь О. В.). 
 

Проєкти спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА 

і Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти: 

– «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року у Волинській області» від 25 лютого 2020 р. № 82 

(Корнейко А. О.); 

– «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань в лютому – березні 

2020 р.» від 28 січня 2020 р. № 36 (Корнейко А. О.);  

– «Про проведення другого циклу моніторингового дослідження стану 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової 

школи у Волинській області» від 20 березня 2020 р. № 126 (Корнейко А. О.);  

– «Про внесення змін до наказу від 25.02.2020 року № 82 “Про затвердження мережі 

пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року у 

Волинській області”» від 28 травня 2020 р. № 156 (Корнейко А. О.);  

– «Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2020 року» від 03 червня 2020 р. № 164 (Корнейко А. О.);  
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– «Про затвердження пунктів проведення єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра у 2020 

році» від 22 червня 2020 р. № 181 (Корнейко А. О.);  

– «Про затвердження пункту перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році з української мови і 

літератури» від 22 червня 2020 р. № 183 (Корнейко А. О.);  

– «Про затвердження пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році» від 09 липня 2020 р. № 196 (Корнейко А. О.);  

– «Про призначення відповідальних за організацію і проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у 2021 р.» від 13 жовтня 

2020 р. № 299 (Корнейко А. О.);  

– «Про підготовку і проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень у 2021 році» від 15 жовтня 2020 р. № 301 (Корнейко А. О.).  
 

Проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації: 

– «Про підготовку і проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання» 

від 08 січня 2020 р. № 119/17/2-20  (Корнейко А. О.); 

– «Про зміни термінів підготовки і проведення у 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання» від 04 червня 2020 р. № 3791/17/2-20 (Корнейко А. О.). 
 

Протягом року підготовлено листи: 

– «Про проведення інструктивно-методичної наради “Про проведення ХXV обласної 

виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» 

від 27 березня 2020 р. № 237/02-10 (Майко С. М.); 

– «Про проведення семінару-практикуму «Конкурс “Учитель року” як засіб творчої 

самореалізації педагога» від 02 січня 2020 р. № 5/02-10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про порядок проведення першого, зонального туру всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2021”» від 22 жовтня 2020 р. № 546/02-10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про організацію та проведення ХХV обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» від 26 лютого 2020 р. № 162/02-10 

(Майко С. М.); 

– «Про організацію та проведення ХХVI обласної виставки дидактичних і 

методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині” для працівників закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти» від 30 жовтня 2020 р. 

№ 565/02-10 (Свитка Н. В.); 

–  «Про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” для оцінювання конкурсних випробувань у номінації 

“Початкова освіта”» від 12 лютого 2020 р. № 123 /02 – 10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” для оцінювання конкурсних випробувань у номінації 

“Хімія”» від 04 лютого 2020 р. № 120 /02 – 10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” для оцінювання конкурсних випробувань у номінації 

“Історія”» від 28 січня 2020 р. № 68 /02 – 10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” для оцінювання конкурсних випробувань у номінації 

“Зарубіжна література”» від 21 січня 2020 р. № 56 /02 – 10 (Шинкарук І. В.); 
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– «Про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2020” для оцінювання конкурсних випробувань у номінації 

“Образотворче мистецтво”» від 14 січня 2020 р. № 30 /02 – 10 (Шинкарук І. В.); 

– «Про відрядження переможців другого туру всеукраїнського конкурсу “Учитель 

року–2020”» від 10 березня 2020 р. № 213 /02 – 10 (Шинкарук І. В.). 

 

Протягом року підготовлено відповіді на запит 

– На запит заступника голови Волинської ОДА Мишковець С. Є. від 16 березня 

2020 р. про стан викладання предметів ДМС у Волинській області (22.03, Рудь О. В.). 

– На запит голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М., голови ради з питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями народного депутата України 

IV скликання В. С. Марущенка про стан викладання КДМС у Волинській області від 08 

червня 2020 р. № 01-13/20 (26.06, Рудь О. В.). 

– На запит голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М., голови ради з питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями народного депутата України 

IV скликання В. С. Марущенка про скорочення викладання КДМСу 2019/2020 н. р. від 

07 вересня 2020 р. № 01-20/20 (21.09, Рудь О. В.). 

– Звернення Анатолія Хільченка про концепт виховної діяльності на ґрунті базових 

традиційних культурних цінностей (08.10, Рудь О. В.). 

– Проєкт резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 

представників релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських 

рухів, та працівників освіти, 08 жовтня 2020 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

– Членство у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.). 

– Членство у вченій раді Волинського ІППО (Сташенко М. О., Корнейко А. О., 

Турчик І. В.). 

 

Додаток 2  

Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм і проєктів 

 

№ 

з/п 
Назва документа 

Відповідальний 

підрозділ 

Результати за звітний період 

 

1 Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на період  

до 2021 року (Указ Президента 

України від 25.06.2013 р.  

№ 344/2013).  

План заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період  

до 2021 року (Розпорядження 

Кабінету Міністрів України  

від 04.09.2013 р. № 686-р) 

 

Працівники 

структурних 

підрозділів 

Розроблено та впроваджено освітні 

програми підвищення кваліфікації керівних 

та педагогічних кадрів відповідно до 

Професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» (наказ Міністерства 

соціальної політики України № 1143  

від 10.08.2018),  Державного стандарту 

початкової освіти (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87), 

Державного стандарту базової середньої 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2020 р. № 898),  

з урахуванням вимог до організації 

інклюзивної освіти 

2 Концепція реалізації державної 

політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова 

українська школа». 

План заходів на 2017–2029 роки 

із запровадження Концепції 

Працівники 

структурних 

підрозділів  

Забезпечено підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи, заступників 

директорів та директорів шкіл за типовими 

освітніми програмами, впроваджено 

курси для педагогічних працівників щодо 

особливостей роботи з дітьми з особливими 



147 

 

реалізації державної політики  

у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа»  

(Розпорядження Кабінету 

Міністрів України  

від 13.12.2017 р. № 903-р 

освітніми потребами в рамках 

інклюзивного навчання. Розроблено освітні 

програми підвищення кваліфікації учителів 

відповідно до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (Постанова 

Кабінету Міністрів України  

від 21.08.2019 р. № 800) 

3 Концепція національно-

патріотичного виховання дітей  

і молоді (наказ Міністерства 

освіти і науки України № 641  

від 16.06.2015 р.) 

Кафедра 

менеджменту 

освіти, відділ 

виховної роботи 

Реалізовано співпрацю з Радою з питань 

співпраці з церквами та релігійними 

організаціями при Міністерстві освіти 

і науки України. Розроблено план виховних 

заходів співпраці з батьками  

та громадськістю. Організація онлайн-

роботи на платформі «Цінності». 

Проведено тематичні курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

області  

4 Концепція впровадження 

медіаосвіти в Україні (оновлена 

Президією НАПН України 

21.04.2016 р.) 

Кафедра 

менеджменту 

освіти  

(Рудь О. В., 

Сташенко М. О.) 

Координація всеукраїнського експерименту 

«Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 18.08.2017 р.  

№ 1199). 

Робота із реалізації Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні 

(оновлена Президією НАПН України 

27.04.2016 р.) у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Розроблено і реалізовано систему тренінгів 

для педагогічних працівників. 

Підготовлено і проведено навчальні 

семінари, семінари-практикуми. Розроблено 

навчальні дидактичні матеріали, програму 

спецкурсу «Медіаосвіта та медіа-

інформаційна грамотність сучасного 

вчителя Нової української школи» 

5 Національна стратегія 

розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій 

українській школі (Указ 

Президента України № 195/2020 

від 25.05.2020 р.) 

Кафедра 

менеджменту 

освіти, відділ 

початкового 

навчання  

та дошкільного 

виховання,  

відділ управління 

закладами освіти 

Укладання інформаційно-методичних 

матеріалів. 

Розробка лекційних тематичних курсів 

6 Концепція розвитку педагогічної 

освіти (наказ МОН України від 

16.07.2018 р. №776) 

Працівники 

структурних 

підрозділів 

Укладання освітніх програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, 

розробка дидактичних матеріалів 

7 Концепція державної системи 

професійної орієнтації населення, 

затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України  

від 4.07.2018 р. № 469-р  

 

Кафедра 

педагогіки  

та психології, 

відділ практичної 

психології  

та соціальної 

роботи 

Розроблено спецкурси «Профорієнтаційний 

напрямок роботи психологічної служби  

в закладах освіти», «Психолого-педагогічні 

механізми професіоналізації особистості», 

«Психолого-педагогічний супровід 

адаптації особистості в освітньому 

просторі» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
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Додаток 3 

Науково-методичне забезпечення реалізації регіональних програм і проєктів 

 

№ 

з/п 
Назва документа 

Відповідальний 

підрозділ 

Форма звіту 

(коротко зазначити, що зроблено за рік) 

1 Регіональна комплексна 

програма розвитку освіти 

Волинської області  

на 2018–2022 рр. 

Структурні 

підрозділи  

Впроваджено сучасні підходи до підвищення 

кваліфікації педагогів, забезпечується 

впровадження нових державних стандартів, 

ведеться системна робота із створення умов 

для розвитку обдарованої учнівської молоді. 

Забезпечується організація ЗНО та моніто-

рингові дослідження, імплементуються 

науково-теоретичні дослідження та розробки 

в сфері педагогіки, психології, інноваційних 

технологій, здійснюється науково-

методичний супровід інноваційної діяльності 

в закладах освіти області 

2 Регіональна цільова 

програма соціально-

культурного розвитку 

національних меншин у 

Волинській області  

на 2018–2022 роки 

Відділ 

гуманітарних 

дисциплін 

(Бондарук Л. М.) 

Заходи для учнів, що вивчають польську 

мову. 

Семінари для вчителів, які працюють  

у поліетнічних класах, з формування 

громадянської компетентності 

3 Обласна цільова програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

на 2016–2020 роки, 

затверджена рішенням 

Волинської обласної ради 

від 10.02.2016 р. № 2/32 

Відділ виховної 

роботи 

(Никитюк І. В., 

Силюк А. М.) 

 

Проведено тематичні курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

області «Патріотичне виховання – 

пріоритетна складова гармонійного розвитку 

особистості»; «Проєктування виховної 

системи в умовах Нової української школи»; 

Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу 

конференцію «Минуле і сучасне Волині  

та Полісся. Любешівщина в історії України  

і Волині», семінар вчителів історії, тематичні 

зустрічі з видатними людьми 

4 Обласна програма історичних 

досліджень Волині на 2017–

2021 роки (рішення 

Волинської обласної ради 

від 02.02.2017 р. № 10/18) 

Лабораторія 

соціологічних 

досліджень  

та розвитку освіти 

(Романчук Г. Д.)  

Публікації у «Календарі знаменних  

та пам’ятних дат Волині», виставки в музеї 

історії освіти Волині, укладання монографії 

до 80-ліття ВІППО 

 

Додаток 4 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних  

та педагогічних працівників закладу 

 

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних/педагогічних працівників 

Інституту у 2020 році: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

працівника 

Назва програми (теми) 

підвищення кваліфікації 

Розробник 

програми, суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість)  

у годинах  

і кредитах 

ЄКТС 

Форма 

підвищення 

кваліфікації, 

фінальний 

документ
 

Кафедра менеджменту освіти 

1 Корнейко А. О. Сертифікований захід 

«Науково-методичні 

засади формування 

Миколаївський 

ОІППО,  

Ноосвітній простір 

15 год / 0,5 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(ПК № 31193118/Н
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освітнього простору 

закладу післядипломної 

освіти» 

Миколаївщини МЗ 2068–2020, 

27.11.20) 

2 Купира М. І. Семінар-тренінг 

«Методика роботи  

за програмою 

“Український віночок. 

Регіон”» інтегрованого 

курсу «Культура 

добросусідства» 

Черкаський ОІПОПО, 

ГО «ІДЦ “Інтеграція 

та розвиток”» 

45 год / 1,5 кр. Очна, 

сертифікат 

(№ Д-0480, 

21.08.20) 

3 Лук’янчук Г. Я. Програма підвищення 

кваліфікації ПП 

«Інтегрований курс 

“Культура 

добросусідства”»  

для Нової української 

школи» (21–26.09.2020) 

ВІППО,  

ГО «ІДЦ “Інтеграція  

та розвиток”» 

 

45 год / 1,5 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(№ П-0943, 

26.09.20) 

 

  Програма підвищення 

кваліфікації ПП 

«Інтегрований курс 

“Культура добросусідства” 

для НУШ» 

ВІППО,  

ГО «ІДЦ “Інтеграція 

та розвиток”» 

 

60 год / 2 кр. 

 

Онлайн – 44 год, 

офлайн – 16 год, 

сертифікат 

 

 

  «Онлайн-інструменти для 

викладання інтегрованого 

курсу “Культура 

добросусідства”» 

ВІППО,  

ГО «ІДЦ “Інтеграція 

та розвиток”» 

 

15 год / 0,5 кр. Очна, 

сертифікат 

4 Радецька  

(Турчик) І. В. 

Вебінар «Створення 

інклюзивного середовища 

в закладі освіти» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В236-

1068930, 28.04.20) 

  Вебінар «Кругла 

методика. Віртуальний 

круг: фасилітація онлайн» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В279-

1068930, 04.05.20) 

5 Рудь О. В. Проєкт «Вивчай  

та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» (базовий 

тренінг з інфомедійної 

грамотності) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США  

та Великої Британії 

20 год / 0,7 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(березень 2020 р.) 

  «Освітні практики 

запобігання інфодемії» 

(навчальний курс  

з медіаосвіти) 

ГО «Інтерньюз-

Україна» 

8 год / 0,3 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(№ 073  

від 02.06.20) 

  «Сторітейлінг для 

початківців. Як створити 

вірусний контент» 

(вебінар з медіаосвіти) 

АУП, НСЖУ, 

Friedrich Naumann 

Foundation Ukraine 

and Belarus 

9 год / 0,3 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(06–07.07.20) 

  Вебінар-тренінг 

«Інтеграція інфомедійної 

грамотності у навчальні 

матеріали» (для викладачів 

ЗВО та ОІППО) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США та 

Великої Британії 

4 год / 0,1 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(08.07.20) 

  Дев’ятнадцята Літня 

школа медіаосвіти та 

медіаграмотності 

«Практична 

медіаграмотність: аспекти 

впровадження у 

навчальних закладах» 

Проєкт USAID: 

«Internews», МОН, 

АУП 

30 год /1 кр. 

 

очна, 

сертифікат 

(№ 204 

10–13.08.20) 
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  Медіаосвіта  

«Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» 

Модуль 1. «Вплив:  

як формують суспільні 

наративи, створюють 

інформаційні міфи та 

поширюють стереотипи» 

Модуль 2.  «Верифікація: 

як переконатися  

в експертності  

за допомогою відкритих 

джерел» 

Модуль 3. «Ток-шоу:  

як визначити прийоми  

та техніки маніпуляції» 

Модуль 4. «Експертна 

думка: як розпізнати 

аргументи та викривати 

дезінформацію» 

Академія української 

преси, Фонд Конрада 

Аденауера в Україні 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

Онлайн 

 

 

Сертифікат (АUP-

235- NOV-20 

05–06.11.20) 

 

 

Сертифікат (АUP-

400- NOV-20 

11–12.11.20) 

 
 

Сертифікат (АUP-

435- NOV-20 

16–17.11.20) 

Сертифікат (АUP-

477- NOV-20 

18–19.11.20) 

6 Сташенко М. О. Проєкт «Вивчай  

та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» (базовий 

тренінг з інфомедійної 

грамотності) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США  

та Великої Британії 

20 год / 0,7 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(березень 2020 р.) 

  «Освітні практики 

запобігання інфодемії» 

(навчальний курс  

з медіаосвіти) 

Громадське 

об’єднання 

«Інтерньюз-Україна» 

8 год / 0,3 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(№ 075 від 

02.06.20) 

  «Сторітейлінг для 

початківців. Як створити 

вірусний контент» 

(вебінар з медіаосвіти) 

АУП, НСЖУ, 

Friedrich Naumann 

Foundation Ukraine 

and Belarus 

9 год / 0,3 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(06–07.07.20) 

  Вебінар-тренінг 

«Інтеграція інфомедійної 

грамотності у навчальні 

матеріали» (для викладачів 

ЗВО та ОІППО) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США  

та Великої Британії 

4 год / 0,1 кр. 

 

Онлайн, сертифікат 

(08.07.20) 

  Дев’ятнадцята Літня 

школа медіаосвіти  

та медіаграмотності 

«Практична 

медіаграмотність: аспекти 

впровадження  

у навчальних закладах» 

Проєкт USAID: 

«Internews», МОН, 

АУП 

30 год /1 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(№ 204 

10–13.08.20) 

  Медіаосвіта 

«Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» 

Модуль 1. «Вплив:  

як формують суспільні 

наративи, створюють 

інформаційні міфи та 

поширюють стереотипи» 

Модуль 2.  «Верифікація: 

як переконатися  

в експертності  

за допомогою відкритих 

джерел» 

Модуль 3. «Ток-шоу:  

Академія української 

преси, Фонд Конрада 

Аденауера в Україні 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

Онлайн 

 

 

Сертифікат (АUP-

235- NOV-20 

05–06.11.20) 

 

 

Сертифікат (АUP-

400- NOV-20 

11–12.11.20) 

 

 

Сертифікат (АUP-
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як визначити прийоми  

та техніки маніпуляції» 

Модуль 4. «Експертна 

думка: як розпізнати 

аргументи та викривати 

дезінформацію» 

 

 

9 год / 0,3 кр. 

 

435- NOV-20 

16–17.11.20) 

Сертифікат (АUP-

477- NOV-20 

18–19.11.20) 

Кафедра педагогіки та психології 

7 Вітюк В. В. Освітня програма 

«Інституційний аудит. 

Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти» 

ДЗВО УМО 

Державна служба 

якості освіти 

150 год / 5 кр. Сертифікат 

(№ 01-20 21.02.20) 

8 Дем’янюк О. Й. Онлайн-курс «Академічна 

доброчесність» 

EdEra, SAIUP, 

Посольство США  

в Україні 

4 год / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(05.04.20) 

  Онлайн-курс «Права 

людини в освітньому 

просторі» 

МОН, EdEra, 

ОБСЄ 

10 год / 0,3 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(26.04.20) 

  Дистанційний курс 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» 

Prometeus 60 год / 2 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(06.05.20) 

  Онлайн-курс «Ключові 

вміння ХХІ століття» 

EdEra, Посольство 

Великої 

Британії в Україні 

5 год / 0,2 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(31.05.20) 

  Онлайн-курс «Дизайн-

мислення в школі» 

Prometeus 30 год / 1 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(06.06.20) 

  Онлайн-навчання з 

інфомедійної грамотності 

для викладачів ЗВО  

та ІППО 

МОН, 

IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

7 год / 0,2 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(06.2020) 

  Онлайн-курс «VERIFIED – 

онлайн-курс з медіа-

грамотності» 

IREX, EdEra, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

9 год / 0,3 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(18.06.20) 

  Вебінар-тренінг «Інтеграція 

інфомедійної грамотності 

у навчальні матеріали» для 

викладачів ЗВО та ІППО 

МОН, IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

4 год / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(14.07.20) 

  Вебінар щодо інтеграції 

інфомедійної грамотності 

у викладанні в предмети 

«Історія України»  

та «Всесвітня історія» 

МОН, IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

2 год / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат (№ L2D-

Ed-604 від 

16.09.20)/ 

9 Кінах Н. В. 

 

ІІІ Всеукраїнський 

вернісаж-практикум 

«Профорієнтація  

і підприємливість  

в освітньому процесі  

й управлінні закладом 

освіти: сучасний стан, 

перспективи і виклики» 

Київський 

національний 

економічний 

університет  

ім. Вадима Гетьмана 

7 год / 0,2 кр. Очна, сертифікат 

(31.01.20) 

  Курс підвищення 

кваліфікації «Супровід 

діяльності Центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

Український інститут 

розвитку освіти 

30 год / 1 кр. Онлайн, сертифікат 

(А/142 від 12.11.20) 
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  ІV Всеукр. науково-

методичний семінар 

«Підготовка майстра 

виробничого навчання, 

викладача професійного 

навчання до впровадження 

в освітній процес 

інноваційних технологій» 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет  

ім. Олександра 

Довженка 

8 год / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 600 05.11.20) 

10 Кліш П. А. Всеукраїнський науково-

практичний авторський 

тренінг «Школа 

професійного 

антивигорання» 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет ім. Павла 

Тичини 

6 год / 0,2 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(08.10.20) 

11 Остапйовський О. І. Тренінг для тренерів 

«Безпечна і дружня  

до дитини школа. 

Інструменти і ресурси  

для впровадження» 

Дитячий фонд 

«Здоров’я через 

освіту», МОН, 

UNICEF 

16 год / 0,5 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(13.10.20) 

  Онлайн-модуль  

«Безпечна і дружня  

до дитини школа» 

Дитячий фонд 

«Здоров’я через 

освіту», МОН, 

UNICEF 

18 год / 0,6 кр. Онлайн, 

сертифікат  

№ 03-37201 

  Тренінг для тренерів для 

проведення навчання  

за «Програмою 15: 

профілактика ВІЛ-

інфекції та підтримка 

психосоціального 

здоров’я» в Україні 

Український фонд 

«Благополуччя дітей» 

за підтримки Brut für 

die Welt 

109 год / 3,6 кр. Онлайн, сертифікат 

12 Ткачук Н. М. Науково-педагогічний 

проєкт «Інтелект 

України» 

ГО «Освіта XXI 

століття» в рамках 

проєкту «Інтелект 

України» 

30 год / 1 кр. Онлайн, сертифікат 

(ІУ-ТР №117/2020, 

25.06.20) 

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 

13 Бацмай С. А. Онлайн-курс «Віддалене 

навчання» 

Британська рада  

в Україні, МОН 

10 год / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 
(травень 2020) 

  Онлайн-курс 

«Дистанційне навчання 

англійської мови» 

Британська рада  

в Україні, МОН 

15 год / 0,5 кр. Онлайн, сертифікат 
(RTT-T № 01 
25.08.20) 

  Онлайн-курс 

«Дистанційне навчання 

англійської мови» 

Британська рада  

в Україні, МОН 

15 год / 0,5 кр. Онлайн, сертифікат 
(RTT-T № 01 
15.09.20) 

  Орієнтаційний онлайн-

курс підготовки вчителів – 

агентів змін «Навчання 

англійської мови у новому 

контексті – базова 

середня освіта» 

Британська рада  

в Україні, МОН 

30 год / 1 кр. Онлайн, сертифікат 
(ОССА № 001 
30.10.20) 

14 Муляр О. П. Програма підготовки 

тренерів «Педагогіка 

початкової школи: 

фінський досвід». Модуль 5 

МОН, МЗС Фінляндії 

та ЄС 

 Онлайн, 

сертифікат 

(17.12.20) 

  Інтегрований курс 

«Культура добросусідства» 

для Нової української 

школи 

ВІППО,  

ГО «ІДЦ “Інтеграція 

та розвиток”» 

45 год. / 1,5 кр. Очна, 

сертифікат  

(№ П-0949 

26.09.20) 



153 

 

15 Трачук Т. В. Дистанційний курс 

«Критичне мислення для 

освітян» 

Prometheus 30 год. / 1 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(27.08.20) 

  Онлайн-курс «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» 

МОН,  ГО «DOCCU»,  

EdEra 

50 год. / 1,7 кр. Онлайн, сертифікат 

(19.10.20) 

  Тренінг «Медіаосвіта  

та медіаінформаційна 

грамотність учителя 

НУШ» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(№ 348-20, 

31.01.20) 

  Семінар-практикум 

«Спадщина В. О. Сухомлин-

ського в формуванні 

компетентностей педагога 

НУШ» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 3839-20, 

16.10.20) 

Відділ виховної роботи 

16 Червінська Н. Л. Авторська творча 

майстерня авторів 

підручників із мистецтва, 

розробників програм 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» Масол Л. М., 

Гайдамаки О. В. 

Видавництво 

«Генеза» 

4 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ 19138238, 

17.02.20) 

  Вебінар «Реалізація нового 

змісту інтегрованого курсу 

“Мистецтво” в 3 класі НУШ» 

Видавництво 

«Навчальна книга – 

Богдан» 

3 год. / 0,1 кр. Онлайн, сертифікат 

(20.02.20) 

  Навчання за програмою 

дистанційного курсу 

«Цифрові технології у 

викладанні мистецтва» 

Видавництво 

«Навчальна книга – 

Богдан» 

30 год. / 1 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(№ 17032020-326, 

17.03.20) 

  Семінар «Інноваційні 

освітні підходи» 

НАПНУ, 

Ін-т обдарованої 

дитини 

3 год. / 0,1 кр. Онлайн, сертифікат 

(СІО-131020/107, 

13.10.20) 

  Семінар-практикум 

«Конкурс “Учитель року” 

як засіб творчої 

самореалізації педагога» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, 

сертифікат 

(№ 68-20, 09.01.20) 

  Тренінг «Інтернет-сервіси. 

Готуємось до уроку» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр. Очна, сертифікат 

(№ 2240-20, 

16.06.20) 

  Тренінг «Онлайн-ресурси 

як один з інструментів 

інтерактивного педагога» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 3027-20, 

06.05.20) 

17 Корнейко М. М. Онлайн-тести «На урок» 

для дистанційної роботи 

ТОВ «На урок» 

(ЄДРПОУ 41991148 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В256-

903031, 30.03.20)  

  Вебінар «Можливості  

“На урок” для вчителів у 

новому навчальному році» 

ТОВ «На урок» 

(ЄДРПОУ 41991148) 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В341-

903031, 31.08.20)  

  Вебінар «Сучасне 

патріотичне виховання» 

ТОВ «На урок» 

(ЄДРПОУ 41991148 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В9-

903031, 14.04.20)  

Відділ гуманітарних дисциплін 

18 Бондарук Л. М. Семінар-практикум 

«Конкурс “Учитель року” 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(№ 6-20, 09.01.20) 



154 

 

як засіб творчої 

самореалізації педагога» 

  Освітня програма 

«Інноваційні системи та 

хмарні технології  

в освітньому процесі» 

МОН, державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

15 год. / 0,5 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ ПК05407870/132-

20, 06.04.20) 

  Курс підготовки тренерів 

для навчання вчителів 

зарубіжної літератури 

п’ятих класів науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

30 год. / 1 кр. Онлайн, 

свідоцтво (ІУ-ТР  

№ 178/2020, 

26.06.20) 

  Семінар «Методи роботи 

в сучасній  польській 

школі» 

Осередок розвитку 

польської освіти за 

кордоном (ORPEG) 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат  

(PCN – 4015-16/19, 

06.02.20) 

  Міжнародні курси 

підвищення кваліфікації  

«Стан та перспективи 

вивчення польської мови 

у закладах середньої  

і вищої освіти» 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

ВНУ, Польська 

академія наук, 

Фундація розвитку 

двомовності 

«EduNova» 

30 год. / 1 кр. Очна,  

свідоцтво  

(№ 030/20 

9-13.11.20) 

 

19 Заїка О. О. Прискорений курс 

викладання онлайн: 

цифрові пропозиції 

Гете-Інститут  

в Україні 

24 год. / 0,8 кр. Онлайн, сертифікат 

(12.05.20) 

  Онлайн-курси підвищення 

кваліфікації «Завдання, 

вправи, інтеракція» 

Гете-Інститут  

в Україні 

90 год. / 3 кр. Онлайн, сертифікат 

(02.06.20) 

  Ознайомлення з роботою 

проведення практично-

дослідних проєктів 

Гете-Інститут  

в Україні 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(20.08.20) 

  Цифровий конгрес: 

Знання та навчання  

в цифрову добу 

Гете-Інститут  

в Україні 

6 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(12.10.20) 

  Методико-дидактичний 

онлайн-семінар в рамках 

освітньої реформи «Нова 

українська школа» 

Гете-Інститут  

в Україні 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(13.10.20) 

  Курс підвищення 

кваліфікації у форматі 

Blended-Learning 

«Сучасне планування 

уроку: цілі, план-конспект» 

Гете-Інститут  

в Україні 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(17.10.20) 

  Використання 

німецькомовних 

періодичних видань на 

уроці німецької мови 

Гете-Інститут  

в Україні 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(27.11.20) 

20 Олевська І. І. Семінар-практикум 

«Конкурс “Учитель року” 

як засіб творчої 

самореалізації педагога» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(№ 44-20, 09.01.20) 

  Вебінар «Тексти VS 

зображення: навчання  

і розвиток» 

ТОВ «Видавничий  

дім “Освіта”» 

1,5 год. / 0,05 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ ІВ–156,  

27.03.20) 

  Науково-практичний 

вебінар «Інноваційні 

підручники з історії 

Український ін-т 

вивчення голокосту 

«Ткума», «Український 

2 год. / 0,1 кр. Онлайн, сертифікат 

(01.04.20) 
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України та всесвітньої 

історії для 7-го класу» 

освітянський 

видавничий центр 

“Оріон”» 

  Цикл історичних вебінарів 

«Українське бачення 

національної  

та всесвітньої історії» 

Український ін-т 

вивчення голокосту 

«Ткума», «Український 

освітянський 

видавничий центр 

“Оріон”» 

6 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(28.04.20) 

  Тренінг «Інтернет-сервіси. 

Готуємось до уроку» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 2230-20, 06.05.20) 

  Цикл історичних вебінарів 

«Пам’ять про Другу 

світову війну і “війна 

пам’ятей”» 

Український ін-т 

вивчення голокосту 

«Ткума», «Український 

освітянський видавни-

чий центр «Оріон» 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(26.05.20) 

  Онлайн-тренінг «Будь  

в тренді: МІГ в онлайн» 

Академія укр. преси 

та Фонд Фрідріха 

Науманна за Свободу 

12 год. / 0,4 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ AUP-147-ОСТ-

20, 14.10.20) 

21 Сова О. О. ІV Міжнародний науково-

практичний семінар 

«Новітні методи навчання 

української мови  

в сучасній вищій  

та середній школі» 

МОН, ВНУ 108 год. / 3,6 кр. Онлайн, сертифікат 

(22.10.20) 

  1-ша та 2-га сесії онлайн-

навчання з інформедійної 

грамотності для 

викладачів закладів вищої 

освіти та інститутів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

МОН, 

Посольство Великої 

Британії в Україні, 

IREX 

7 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(06.2020) 

22 Ураєва І. Г. Базовий тренінг  

з інфомедійної 

грамотності  

МОН, IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

20 год. / 0,7 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(03.2020) 

  Вебінар-тренінг 

«Інтеграція інфомедійної 

грамотності у навчальні 

матеріали» для викладачі 

в ЗВО та ІППО 

МОН, 

IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

4 год. / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(08.07.20) 

  Вебінар щодо інтеграції 

інфомедійної грамотності 

у викладанні в предмети 

«Історія України»  

та «Всесвітня історія» 

МОН, 

IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

2 год. / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(№ L2D-Ed-736 від 

16.09.20)/ 

  ІІ науково-практичний 

семінар «Романські мови: 

досвід, проблеми  

та перспективи» 

МОН, СНУ 6 год. / 0,2 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(26.02.20) 

  Онлайн-семінар 

«Створення дистанційного 

навчального середовища 

під час карантину. 

Проведення групових 

онлайн-уроків та лекцій» 

ГО «За якісну освіту» 1,5 год. / 0,05 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(№ 1803000, 

18.03.20) 

 

  Онлайн-семінар 

«Мотивація учнів різного 

ГО «За якісну освіту» 1,5 год. / 0,05 кр. Онлайн, 

сертифікат  
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віку до активної 

діяльності в умовах 

дистанційного навчання» 

(№ 120420001, 

10.04.20) 

  Онлайн-семінар 

«Оптимізація навчального 

процесу в умовах 

карантину: гібридна форма» 

ГО «За якісну освіту» 1,5 год. / 0,05 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(№ 26082020-035, 

26.08.20)  

  Онлайн-семінар «Моделі 

гібридного навчання: 

персоналізований механізм 

втілення у вашому закладі» 

ГО «За якісну освіту» 3 год. / 0,1 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(№ 230920-037, 

23.09.20) 

  Вебінар «Діяльнісний та 

комунікативний підходи: 

вивчення граматики» 

MMPublications 

Ukraine, CLE 

International 

2 год. / 0,1 кр. Онлайн, сертифікат  

(№ 28092020_047, 

24.09.20) 

Відділ ЗНО та моніторингових досліджень 

23 Кутовий Р. C. Семінар-тренінг «Основи 

фінансової грамотності  

як компетенції вчителя 

НУШ» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, 

сертифікат 

(№ 3998-20, 

27.10.20) 

  Семінар-практикум 

«Формування економіко-

правових компетентностей 

особистості в умовах 

впровадження 

інтегрованого курсу 

«Громадянська освіта» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, сертифікат 

(№ 4793-20, 

26.11.20) 

24 Оніщук О. Р. Семінар-тренінг «Основи 

фінансової грамотності  

як компетенції вчителя 

НУШ» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, 

сертифікат 

(№ 3971-20, 

27.10.20) 

25 Приймачук Л. О. Семінар-тренінг «Основи 

фінансової грамотності  

як компетенції вчителя 

НУШ» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, 

сертифікат 

(№ 3970-20, 

27.10.20) 

Відділ інформатики та ІКТ 

26 Гісь І. В. Семінар-тренінг «Освітня 

робототехніка в системі 

сучасної педагогічної 

освіти» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, 

сертифікат 

(№ 1717-20, 

05.03.20) 

  Семінар-тренінг 

«Дидактичні особливості 

компетентнісного уроку» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр.  Онлайн, сертифікат  

(№ 2167-2 

05.05.20) 

  Smart School Forum МОН, МЦТ, 

Всеукраїнський 

молодіжний центр 

10 год. / 0,33 кр. Онлайн, сертифікат  

(№ 2-1013-20-0217, 

26.10.20) 

27 Остапчук Л. Р. Дистанційний курс 

«Розгортання  

та використання 

середовища G SUITE  

в діяльності освітньої 

установи» 

ТОВ «АЦЗ» КВЕД 

85.95 інші види 

освіти НВІУ 

(основний) 

30 год. 

/ 1 кр. 

Дистанційна, 

сертифікат  

(№ 00849, 

25.08.20) 

Відділ новацій та передових педагогічних технологій 

28 Свитка Н. В. Дистанційний курс 

«Ефективні рішення 

ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» 

15 год. / 0,5 кр. Дистанційна, 

сертифікат (№ БС-
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Google for Education для 

хмарної взаємодії» 

02533, 24.11.20) 

  Онлайн курс «Нова 

українська школа в умовах 

дистанційного навчання» 

МОН, ГО «Фонд 

підтримки інформацій-

ного забезпечення 

студентів»  

6 год. / 0,2 кр. Дистанційна, 

сертифікат  

№ 754723914-1  

від 27.07.2020 р. 

29 Миколайчук А. В. Онлайн-програма «Робота 

закладу освіти в умовах 

карантину» 

ДЗВО «УМО», Вища 

школа освітнього 

менеджменту 

15 год. / 0,5 кр.  Онлайн, сертифікат  

(№ ОМ33542497/00

0079-20, 01.06.20) 

 

  Онлайн-програма «Інтелект-

карти в навчанні  

та професійному розвитку» 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

30 год. / 1 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 575/2ОД, 

01.07.20) 

   Вебінар «Хмарні сервіси 

для онлайн-навчання 

 на прикладі платформи 

“Зум”» 

ГО «Міжнародна 

фундація науковців 

та освітян» 

45 год. / 1,5 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(ES № 0397/2020, 

17.08.20) 

  Вебінар «Медіація: 

розвиваємо навички 

розв’язання конфліктів  

у шкільному середовищі» 

MCFR 

Цифрове 

видавництво 

1,5 год. / 0,05 кр. Онлайн, сертифікат 

(04.03.20) 

  Вебінар «Соціально-

емоційне навчання» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В207-168765, 

09.01.20) 

  Вебінар «Технологія 

ТРВЗ: розвиток творчого 

мислення та активація 

пізнавальної діяльності 

учнів» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В200-168765,  

10.01.20) 

  Вебінар «Основи 

медіаграмотності:  

як розпізнати фейк» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В98-168765, 

05.02.20) 

  Вебінар «Інтерактивний 

урок: ресурси для 

створення дидактичних 

онлайн-ігор  

та роздаткового 

матеріалу» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

 (№ В231-168765, 

26.03.20) 

  Вебінар «Використання 

сервісу “Зум”  

для проведення 

дистанційних занять» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В250-168765, 

25.03.20)  

  Вебінар «Як організувати 

дистанційне навчання   

за допомогою 

найпростіших  

онлайн-ресурсів» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В 245-168765, 

25.03.20) 

  Вебінар «Онлайн-тести 

“На урок”  

для дистанційної роботи» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В 256-168765, 

09.04.20) 

  Вебінар «Як налагодити 

ефективне онлайн-

навчання та покращити 

комунікацію з учнями  

в умовах карантину» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ В 262-168765, 

09.04.20) 

  Вебінар «Застосування 

інноваційних технологій 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В 99-168765, 



158 

 

для формування ключових 

компетентностей   

на уроках природничого 

циклу» 

27.04.20) 

  Вебінар «Інструментарій 

для інтерактивного 

наповнення уроків» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В 188-168765, 

27.04.20) 

  Вебінар «Скринкасти,  

або форми і методи подачі 

навчального матеріалу  

під час дистанційного 

навчання» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В 278-168765, 

29.04.20) 

  Вебінар «Асоціативний 

підхід: розвиваємо 

мислення  та творчість» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В 310-168765, 

26.06.20) 

  Вебінар «Зберегти 

креативність: корисні 

вправи для вчителів  

та учнів» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Свідоцтво  

(№ В 330-168765 

від 11.08.2020) 

  Вебінар «Онлайн-сервіси 

для дистанційної роботи: 

“Гугл” “Міт” “Скайп” 

“Зум”» 

ТОВ «На урок» 2 год. / 0,1 кр. Онлайн, свідоцтво 

(№ В 376-168765, 

05.11.20) 

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 

30 Никитюк Л. М. Семінар-практикум 

«Конкурс “Учитель року” 

як засіб творчої 

самореалізації педагога» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(42-20, 09.01.20) 

  Тренінг «Медіаосвіта  

та медіаінформаційна 

грамотність вчителя НУШ» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(№ 345-20, 31.01.20 

  Авторський майстер-клас 

«Вивчаємо міжнародний 

досвід. Вчимо дітей 

продуктивно мислити. 

Активно впроваджуємо  

у школі цікаві ідеї» 

СНУ, вид-во «Ранок» 4 год. / 0,1 кр. Очна, сертифікат 

(12.10.20) 

  Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників «Розроблення 

і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації 

ДС початкової освіти» 

МОН, Український 

інститут розвитку 

освіти 

15 год. / 0,5 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 114/2020, 

20.10.20) 

31 Папіж С. В. Семінар-практикум 

«Конкурс “Учитель року” 

як засіб творчої 

самореалізації педагога» 

ВІППО 16 год. / 0,5 кр. Очна, сертифікат 

(47-20, 09.01.20) 

  Семінар-тренінг 

«Дидактичні особливості 

компетентнісного уроку» 

ВІППО 8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 2189-20, 

05.05.20) 

  Авторський майстер-клас 

«Вивчаємо міжнародний 

досвід. Вчимо дітей 

продуктивно мислити. 

СНУ, вид-во «Ранок» 4 год. / 0,1 кр. Очна, сертифікат 

(12.10.20) 
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Активно впроваджуємо  

у школі цікаві ідеї» 

Відділ практичної психології і соціальної роботи 

32 Андрейчин С. Р. Дистанційний курс 

«Діалог ти медіація.  

Шлях до порозуміння» 

 Прометеус 30 год. / 1 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(03.05.20) 

  Дистанційний курс 

«Протидія та запобігання 

булінгу (цькуванню)  

в закладах освіти» 

Прометеус 80 год. / 2,6 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(23.04.20) 

  Онлайн-навчання  

з інфомедійної 

грамотності для 

викладачів ЗВО та ІППО 

МОН, IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

7 год. / 0,2 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(06.2020) 

33 Казмірчук Н. М. Вебінар «Протидія  

та реагування на випадки 

насильства над дітьми  

в умовах дистанційного 

навчання в період  

COVID-19» 

МОН, 

Ла Страда-Україна 

3 год. / 0,1 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 76-т/2020, 

25.05.20) 

Відділ природничих дисциплін 

34 Григор’єва Н. В. Науково-педагогічний 

проєкт «Інтелект 

України» 

ГО «Освіта XXI 

століття» в рамках 

проєкту «Інтелект 

України» 

30 год. / 1 кр. Онлайн, сертифікат 

(ІУ-ТР № 117/2020, 

25.06.20) 

35 Мацюк Л. М. Курс підвищення 

кваліфікації «Змішане 

навчання: очікування  

та досвід упровадження» 

ТОВ «На урок» 10 год. / 0,3 кр. Онлайн, свідоцтво  

(№ К36-1478551, 

10.09.20) 

   Вебінар «Хмарні сервіси 

для онлайн-навчання 

 на прикладі платформи 

“Зум”» 

ГО «Міжнародна 

фундація науковців 

та освітян» 

45 год. / 1,5 кр. Онлайн, 

сертифікат  

(ES № 1096/2020, 

07.09.20) 

Відділ фізико-математичних дисциплін 

36 Варемчук В. Я. Дистанційний курс 

«Медіаграмотність  

для освітян» 

Prometeus 60 год. / 2 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(22.04.20) 

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій 

37 Камінська В. В. Проєкт «Вивчай  

та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» (базовий 

тренінг з інфомедійної 

грамотності) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США та 

Великої Британії 

20 год. / 0,7 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(березень 2020) 

38 Поліщук Н. А. Курс підвищення 

кваліфікації «Супровід 

діяльності Центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

Український інститут 

розвитку освіти 

30 год. / 1 кр. Онлайн, сертифікат 

(А/142 від 12.11.20) 

 

  Проєкт «Вивчай  

та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» (базовий 

тренінг з інфомедійної 

грамотності) 

IREX, МОН, УАП,  

Посольства США  

та Великої Британії 

20 год. / 0,7 кр. 

 

Очна, 

сертифікат 

(березень 2020 р.) 



160 

 

  Онлайн-навчання  

з інфомедійної 

грамотності для 

викладачів ЗВО та ІППО 

МОН, IREX, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

7 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ L2D-Ed-777, 

02.11.20) 

  Онлайн-курс  

«VERIFIED – онлайн-курс 

з медіа-грамотності» 

IREX, EdEra, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

9 год. / 0,3 кр. Онлайн, 

сертифікат 

(11.04.20) 

  Онлайн-курс «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання»  

для педагогів  

та керівників шкіл 

МОН, EdEra, 

Посольство Великої 

Британії в Україні 

50 год. / 1,7 кр. Онлайн, сертифікат 

від 05.10.2020 

  Онлайн-курс «Ключові 

вміння ХХІ століття» 

EdEra, Посольство 

Великої Британії  

в Україні 

5 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(02.09.20) 

  Онлайн-курс 

«Недискримінаційний 

підхід у навчанні» 

EdEra, ГО «Студена» 32 год. / 1,1 кр. Онлайн, сертифікат 

(29.03.20) 

  Дистанційний курс 

«Впровадження інновацій 

в школах» 

Prometeus 60 год. / 2 кр. Дистанційна, 

сертифікат 

(22.04.20) 

  Онлайн-курс «Заклади 

освіти в умовах епідемії» 

ГО «Дитячий фонд 

«Здоров’я через 

освіту» 

6 год. / 0,2 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 03-35955, 

05.04.20) 

  Онлайн-курс «Теоретичні 

основи компетентнісного 

навчання за інтегрованим 

курсом “Я досліджую світ”» 

ГО «Дитячий фонд 

“Здоров’я через 

освіту”» 

24 год. / 0,8 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 03-34831, 

25.03.20) 

Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти 

39 Кот Н. М. Освітній інвент з онлайн-

трансляцією 

НАПН України ДЗВО 

«УМО» Білоцерківський 

ІНПО, освітня 

платформа «Porta-

Prof-Studia» 

9 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 04-02/1141, 

30.04.20) 

  Вебінар «Онлайн-тести: 

принципи успішної 

взаємодії під час 

дистанційного навчання» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В272-

526734, 02.05.20) 

  Вебінар «Друге дихання» 

в дистанційному навчанні: 

узагальнення та нові ідеї» 

Освітній проєкт для 

вчителів 

«На урок» 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво (№ В274-

526734, 02.05.20) 

  Вебінар «Ефективні 

освітні рішення в умовах 

карантину: педагогічний 

інструментарій від 

організації HundrED» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво  

(№ В275-526734, 

29.04.20) 

40 Романчук Г. Д. Освітній інвент з онлайн-

трансляцією 

НАПН України ДЗВО 

«УМО» Білоцерківський 

ІНПО, освітня 

платформа «Porta-

Prof-Studia» 

9 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ 04-02/3971, 

30.04.20) 

  Вебінар «Ефективні 

освітні рішення в умовах 

карантину: педагогічний 

інструментарій від 

організації HundrED» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво  

(№ В275-705691, 

29.04.20) 
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41 Ясінська Н. В. Вебінар «Створення 

власного екологічного 

проєкту з використанням 

даних дистанційного 

зондування Землі» 

Освітній проєкт  

для вчителів 

«На урок» 

2 год. / 0,1 кр. Дистанційна, 

свідоцтво  

(№ В220-470234, 

03.02.20) 

  Цикл навчальних 

вебінарів з наукометрії 

«Головні метрики 

сучасної науки. Scopus 

Web of Science» 

ТОВ «Наукові 

публікації» 

8 год. / 0,3 кр. Онлайн, сертифікат 

(№ АА1196, 

21.08.20) 

 

Додаток 5  

Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами  

та громадськими організаціями в межах України 

 

Міністерство освіти і науки України. 

Інститут модернізації змісту освіти.       

Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти. 

Національна академія педагогічних наук України. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. 

Об’єднані територіальні громади Волинської області. 

Український центр оцінювання якості освіти. 

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. 

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області. 

Волинський національний університет ім. Лесі Українки. 

Луцький національний технічний університет. 

Луцький інститут розвитку людини Міжнародного університету «Україна» 

(Луцький інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна”»). 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка.  

Волинський коледж Національного університету харчових технологій. 

Академія української преси. 

Рада з питань співпраці із церквами та релігійними організаціями при МОН 

України.  

Координаційна робоча група представників Волинської ради Церков і працівників 

освіти. 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних 

наук України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти). 

Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія 

християнської етики, психології та християнської педагогіки).  

Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти). 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій). 

Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 

доба». 
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Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України. 

Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Творче об’єднання «Соняшник». 

Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури. 

Всеукраїнська асоціація вчителів української мови і літератури. 

Дрогобицька філія Інституту модернізації змісту освіти. 

Загальноукраїнський координаційно-методичний центр польської мови та культури 

при Спілці вчителів-полоністів України. 

Волинське обласне відділення Спілки вчителів-полоністів України імені Габріелі 

Запольської. 

Львівська громадська організація «Львівський інститут освіти». 

Комунальний заклад «Волинська обласна Мала академія наук». 

Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської 

обласної державної адміністрації. 

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та 

молоді Волинської обласної державної адміністрації. 

Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Волинське державне училище культури та мистецтв імені І. Стравінського. 

Волинський осередок Національної спілки композиторів України. 

Волинська організація Національної спілки художників України. 

Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України. 

Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної спілки. 

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва. 

Громадська організація «Чарівний пензлик». 

Громадська організація «Рукотвори Волині». 

Громадська організація Український екологічний клуб «Зелена хвиля». 

Громадська організація «Україна ХХІ століття». 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами».  

Волинський краєзнавчий музей. 

Музей волинської ікони. 

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. 

Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви». 

Волинський обласний військовий комісаріат. 

Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат. 

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Небесної сотні. 

Княгининівський ліцей Волинської обласної ради.  

Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради.  

Компанія «Виставковий світ» (м. Київ). 

Мережна академія Cisco (ІТС). 

Мicrosoft України. 
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Федерація олімпійського програмування з проведення олімпіади з програмування. 

Дитячий фонд «Здоров’я через освіту».  

Оздоровчий центр «Ескулап». 

Волинська організація Національної спілки письменників України. 

Волинський осередок Спілки християнських письменників України. 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з науково-методичної  

та навчальної діяльності                                                                       В. В. Вітюк 

 

 

 

Заступник директора з наукової  

та міжнародної діяльності                                                                    Н. М. Ткачук 

 

 

 

Заступник директора  

з науково-педагогічної діяльності                                                       О. Й. Дем’янюк 
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

Волинського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

про роботу в 2020 році 

 

 

 

 

 

Укладач – 

Ткачук Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з наукової та міжнародної діяльності ВІППО 

 

 

 

Відповідальний за випуск – 

Олешко Петро Степанович,  

кандидат історичних наук, доцент, директор ВІППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2020 році 

висвітлює діяльність структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, навчальної 

роботи, міжнародної діяльності, організації та проведення ЗНО. 
 

 

 
 

 

 

  

 


