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ВСТУП
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – ВІППО, Інститут) –
заклад вищої освіти комунальної власності Волинської обласної ради. За напрямками своєї
діяльності він входить до системи післядипломної педагогічної освіти України. Колектив
Інституту забезпечує поетапне якісне підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
в умовах упровадження та розгортання Концепції «Нова українська школа», сприяє розвитку
освіти на регіональному рівні, здійснює науково-методичний супровід упровадження
галузевих реформ та інноваційних процесів, забезпечує організаційно-методичний супровід
учнівських олімпіад, конкурсів, інших інтелектуальних змагань, конкурсів фахової
майстерності, зовнішнього незалежного оцінювання.
У своїй діяльності Волинський ІППО керується низкою документів центральних і
місцевих органів влади: 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 професійну (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.
Відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів
установ освіти області на 2021 рік затвердженого наказом управління освіти і науки
Волинської облдержадміністрації № 369 від 27 листопада 2020 року було організоване
навчання 463 фахових, тематичних та очно-дистанційних груп. У 2021 році курси підвищення
кваліфікації пройшли 10 542 педагогічних працівників, за іншими формами з отриманням
сертифіката – 15 569.
Наукова діяльність наукових і науково-педагогічних працівників Інституту впродовж
звітного року розвивалася по висхідній. Незважаючи на карантинні обмеження, викликані
поширенням вірусу COVID-19, чисельність співробітників, які брали участь у міжнародних
наукових заходах, зросла порівняно з 2020 роком. Продовжилася робота над проєктом
наукового дослідження за загальноінститутською темою «Проєктування інноваційного
середовища післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
педагога». Окрім того, структурні підрозділи Інституту працювали над власними науководослідними темами. За звітний період Інститут став організатором низки наукових заходів
всеукраїнського рівня: круглого столу «Агатангел Кримський і Волинь» (28 січня), інтернетконференції «Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи якості освіти ЗЗСО»
(19 травня), VI Косачівських читань «Освіта і виховання в родині Косачів. Феномен Лесі
Українки» (25 червня), V Науково-практичної конференції «Волинь – край козацький.
Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу» (12 жовтня),
інтернет-конференції «Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія
навчального середовища: освітні категорії та виклик часу» (26 жовтня).
Пріоритетні напрями роботи Інституту в 2021 році:
– реалізація стратегії розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, яка
базується на інноваційних освітніх технологіях, принципах освіти дорослих, перспективному
педагогічному досвіді;
– розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних потреб педагогів;
– забезпечення науково-методичного супроводу неперервного професійного розвитку
педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями;
– розширення співпраці із закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти у питаннях професійного розвитку педагогічних працівників;
– забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів відповідно до суспільних вимог; мобільності, реагування на зміни дошкільної, загальної
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середньої та вищої освіти;
– забезпечення наступності в організації науково-методичного супроводу впровадження
Державного стандарту початкової освіти та підготовки педагогів до роботи в умовах НУШ,
здійснення мобільного інформування про зміни в освітньому процесі початкової освіти та
надання методичних рекомендацій щодо їхнього впровадження;
– забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового Державного
стандарту базової середньої освіти та підготовки педагогів базової школи до роботи в умовах
НУШ;
– науково-методичний супровід організації дошкільної освіти та підготовки педагогічних
працівників до впровадження оновленого змісту і запровадження нових педагогічних технологій;
– забезпечення випереджувального характеру професійного розвитку та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти відповідно до викликів
сучасного розвитку галузі й суспільства;
– методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти з питань упровадження інклюзивної та спеціальної
освіти;
– здійснення методичного та консультативного супроводу діяльності інклюзивноресурсних центрів області;
– розроблення й апробація інноваційних моделей професійного розвитку педагогів із
метою впровадження компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого та
технологічного підходів у шкільному освітньому процесі;
– забезпечення інноваційного підходу до організації науково-методичної діяльності;
– проведення прикладних наукових досліджень у сфері освіти дорослих;
– науково-методичний супровід та координація діяльності експериментальних закладів
загальної середньої освіти всеукраїнського та регіонального рівнів;
– удосконалення системи професійного розвитку керівників закладів освіти в умовах
автономії та становлення державно-громадської моделі управління;
– відпрацювання системи управління організаційно-педагогічною діяльністю освітніх
округів, науково-методичною роботою в їх опорних закладах;
– організаційний та методичний супровід проведення учнівських олімпіад з навчальних
предметів;
– створення умов освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти для
формування професійної компетентності педагогів щодо використання STEM-технологій в
освітньому процесі;
– створення спільного інформаційно-освітнього простору з питань упровадження STEMосвіти в регіоні;
– забезпечення проведення моніторингових та соціологічних досліджень з метою
удосконалення надання якісних освітніх послуг;
– організаційно-методичний супровід проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
– здійснення навчально-методичної, інформаційної, консультативної та експертної
підтримки працівників психологічної служби області;
– розширення участі закладів освіти у міжнародних, всеукраїнських та регіональних
освітніх проєктах;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо побудови ефективної
системи національно-патріотичного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської
молоді в області;
– співпраця з вітчизняними і зарубіжними центрами та закладами післядипломної
педагогічної освіти;
– співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими
організаціями.
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Структура закладу
В Інституті у 2021 році працювали: три кафедри (педагогіки та психології; менеджменту
освіти; теорії та методики викладання шкільних предметів); дві науково-дослідні лабораторії
(освітніх інновацій; соціологічних досліджень та розвитку освіти), реорганізованих восени
поточного року у відділ освітніх інновацій; 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;
бібліотека та музей освіти Волині.

Рисунок 1. Структура Волинського ІППО
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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.
Відповідно до плану роботи Інституту за 2021 рік проведено сім засідань вченої ради
(п’ять планових та два позапланових).
Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту:
– Про наукову роботу у Волинському ІППО: результати 2020 року та завдання на 2021
рік (січень, Ткачук Н. М.).
– Про реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії в сучасному просторі
післядипломної освіти (за матеріалами пілотного соціологічного опитування) (січень,
Ясінська Н. В.).
– Про схвалення «Умов і порядку визнання результатів підвищення кваліфікації
науково-педагогічних/наукових/педагогічних
працівників
Інституту»
(січень,
Дем’янюк О. Й.).
– Про готовність педагогів до інноваційної діяльності як умови реформування системи
освіти (березень, Поліщук Н. А., Камінська В. В.).
– Про міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу в освітньому
процесі (березень, Миць М. Я.).
– Про розвиток інформаційного середовища ВІППО як умови реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії педагогів (травень, Рубльова Н. О.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Створення психологопедагогічних умов соціалізації особистості школяра» у комунальному закладі загальної середньої
освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області» (травень, Ткачук Н. М.).
– Про завершення 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» (травень, Поліщук Н. А.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Розвиток соціальної та
пізнавальної активності школярів шляхом впровадження акмеологічних технологій» у
комунальному закладі «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради Волинської області»
(травень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування соціальнопсихологічної компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю» у комунальному
закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської
області» (травень, Поліщук Н. А.).
– Про завершення 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”» (травень, Луцюк А. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування
корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного освітнього простору» в
комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради
Волинської області» (травень, Радецька І. В.).
– Про завершення 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
(травень, Ясінська Н. В.).
– Протокольно. Доповідає Вітюк В. В. Про завершення дослідно-експериментальної
роботи з теми «Формування соціально активної особистості учня в умовах “школи повного
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дня”» у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 Луцької
міської ради Волинської області» (травень, Муляр О. П.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Соціалізація особистості
в умовах інноваційного середовища освітнього закладу» в Головненській спеціальній школі
«Центр освіти» Волинської обласної ради; Затурцівській спеціальній школі «Центр освіти»
Волинської обласної ради; Княгининівському ліцеї Волинської обласної ради;
Люблинецькому ліцеї Волинської обласної ради (травень, Вітюк В. В.).
– Про моніторингові дослідження в системі управління якістю освіти (вересень,
Корнейко А. О.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «НВК “ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 –
ліцей” Володимир-Волинської міської ради Волинської області» з теми «Моделювання
інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-виховного потенціалу
особистості» (вересень, Ткачук Н. М.).
– Протокольно. Доповідає Вітюк В. В. Про реалізацію ІІ (формувального) етапу
дослідно-експериментальної роботи з теми «Національне виховання особистості в умовах
полікультурного середовища» у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області» (вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Протокольно. Доповідає Вітюк В. В. Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідноекспериментальної роботи з теми «Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного
освітнього середовища вечірньої (змінної) школи» у комунальному закладі «Луцька вечірня
(змінна) школа Луцької міської ради Волинської області» (вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про
реалізацію
ІІ
(конструктивно-проєктувального)
етапу
дослідноекспериментальної роботи з теми «Адаптація дітей з особливими потребами в умовах
реалізації компетентнісного підходу» в Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі
№ 9 Волинської обласної ради (вересень, Турчина Л. І.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми
«Психолого-педагогічна корекція та фізична реабілітація дітей з особливими освітніми
потребами» у комунальному закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької
міської ради Волинської області» (вересень, Остапйовський О. І.).
– Про реалізацію ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-експериментальної
роботи з теми «Формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких
дисциплін» у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 –
колегіум Луцької міської ради Волинської області» (вересень, Миць М. Я.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми
«Формування еколого-валеологічної культури школярів засобами STEM-освіти» у
комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради
Волинської області» (вересень, Поліщук Н. А.).
– Про
формування
психологічної
компоненти
індивідуальної
траєкторії
професіоналізації педагога (листопад, Турчина Л. І.).
– Про схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
у 2021 році (листопад, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу в комунальному закладі
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» з теми «Розвиток м’яких
навичок (soft skills) як фактор життєвої самореалізації особистості» (листопад, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу в комунальному закладі
«Луцька загальноосвітня школа I–III ступеня № 23 Луцької міської ради» з теми «Підготовка
особистості до успішної життєдіяльності шляхом конструювання інноваційного освітнього
процесу» (листопад, Кінах Н. В.).
– Про наукову діяльність кафедри та впровадження її результатів в освітній процес
(грудень, Луцюк А. М.).
– Про схвалення звіту Волинського ІППО про роботу в 2021 році (грудень, Дем’янюк О.Й.).
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– Про схвалення плану роботи Волинського ІППО на 2022 рік (грудень, Вітюк В. В.).
– Про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників
(протягом року, Кінах Н. В.).
– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідноекспериментальної роботи у закладах освіти області (протягом року, наукові керівники).
– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Кінах Н. В.).
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, керується
Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і
Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти та Положенням 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 професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі (лютий,
Вітюк В. В.).
– Про супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(лютий, Поліщук Н. А.).
– Про діяльність обласних авторських лабораторій у 2020 р. та затвердження їх планів
на 2021 рік (лютий, Свитка Н. В.).
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2020/2021
навчальному році претендують на присвоєння педагогічних звань (лютий, Верба Т. П.).
– Про науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів природничих
предметів в умовах реформування освітньої галузі (квітень, Григор’єва Н. В.).
– Про імплементацію курсу «Педагогіка гри в закладах дошкільної освіти» у
навчальний процес Волинського ІППО (квітень, Березіна О. М.).
– Про створення перспективного плану подання статей у науково-методичний журнал
«Педагогічний пошук» на II–IV квартали 2021 року (квітень, Олешко П. С.).
– Про організацію процесу надання платних освітніх послуг Волинським ІППО у 2021
році (квітень, Рубльова Н. О.).
– Про виконання плану підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у 2021 р.,
пропозиції та перспективний план регіонального замовлення на 2022 р. (квітень, Вітюк В. В.).
– Про підсумки проведення в області Всеукраїнського експерименту «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової освіти» (червень, Никитюк Л. М.).
– Про результати проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»
(червень, Шинкарук І. В.).
– Про професійний розвиток педагогів освітньої галузі «Мистецтво» (червень,
Червінська Н. Л.).
– Про фахову підготовку вчителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах
НУШ (жовтень, Бацмай С. А.).
– Про виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Волині», її виклики та перспективи (жовтень, Свитка Н. В.).
– Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у 2021 році (грудень, Вітюк
В. В., Верба Т. П.).
– Про роботу відділу новацій та передових педагогічних технологій у 2021 році
(грудень, Шинкарук І. В.).
– Про вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (грудень,
Шинкарук І. В.).
–
Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Верба Т. П.).
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ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Науково-дослідна тема Волинського ІППО
У 2021 році колектив Інституту продовжив роботу над науковим дослідженням з теми
«Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації
індивідуальної освітньої траєкторії педагога».
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 п’яти 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 й апробація моделі відкритого освітнього середовища
післядипломної освіти для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного
розвитку педагогів.
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 й 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 й апробувати комплекс програмного і навчально-методичного забезпечення
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 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.
У 2021 році результати розробки наукової теми висвітлювалися шляхом наукових
доповідей, звітів, публікацій у фахових виданнях, науково-методичному журналі
«Педагогічний пошук», методичних рекомендаціях, обласній виставці дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».
2. Науково-дослідні теми кафедр, науково-методичні теми відділів Інституту
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».
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Теми структурних підрозділів визначено шляхом конкретизації колективної проблеми
дослідження відповідно до профілю діяльності, з урахуванням Професійного стандарту за
професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель
закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого
спеціаліста)» (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України № 2736-20 від 23.12.2020).
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 повної загальної середньої освіти
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898).
Кафедра педагогіки та психології
Науково-дослідна тема кафедри: «Формування психолого-педагогічної готовності
педагога до професійної діяльності в умовах НУШ».
Реалізовувалися завдання проєкту науково-дослідної теми кафедри, внесено корективи
у програму дослідження, оновлено особливості цілей, змісту формування готовності педагога
до професійної діяльності в умовах НУШ; обґрунтовано доцільність форм професійного
розвитку через призму забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії педагогів.
Результати роботи:
– Розробка програм професійного розвитку, освітніх проєктів для закладів освіти.
– Упровадження інноваційних технологій навчання дорослих.
– Програми професійного розвитку педагогічних працівників на основі сучасних наук,
особливо педагогіки та психології.
– Вироблення психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного
навчання дорослих із використанням андрагогіки.
– Розробка та реалізація освітніх проєктів з проблеми професійного розвитку педагогів
у міжатестаційний період.
– Дослідно-експериментальна робота в закладах загальної середньої освіти.
– Створення інформаційно-комунікативного середовища кафедри для професійного
розвитку педагогів.
Звітна документація: наукові статті, методичні рекомендації, навчально-методичні
комплекси (навчальна програма, навчальний план, методичний посібник, презентація).
Результати реалізації представлено під час участі працівників у науково-практичних
конференціях, круглих столах, семінарах, форумах тощо міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів, засіданнях кафедри педагогіки і психології, на сайті ВІППО.
Кафедра менеджменту освіти
Науково-дослідна тема кафедри: «Формування професійної компетентності керівника
закладу освіти в умовах змін».
Необхідність подальшого розвитку теорії і практики управління соціальнопедагогічними системами зумовлена як сучасними глобалізаційними, інтеграційними,
трансформаційними суспільними процесами, так і завданнями, що ставлять перед освітою
Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну
освіту», «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція «Нова
українська школа» тощо. Модернізаційні зміни в системі освіти України вимагають нових
підходів до управління закладами освіти, а отже потребують формування професійної
компетентності всіх учасників освітнього процесу, особливо їх керівників.
Потребу у професійно підготовлених, конкурентоспроможних фахівцях, які
відзначаються високим рівнем професійної культури, педагогічної майстерності та творчості,
здатних забезпечити розвиток закладу освіти відповідно до сучасних умов, значною мірою
покликана розв’язати система післядипломної педагогічної освіти.
12

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.
Реалізація II (формувального) етапу загальнокафедрального дослідження, що
розпочався у січні 2021 року і триватиме до грудня 2024 року, передбачає теоретичне
обґрунтування моделі індивідуальної освітньої траєкторії формування професійної
компетентності керівника закладу освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти та
технологію її впровадження, експериментальну перевірку моделі індивідуальної освітньої
траєкторії формування професійної компетентності керівника закладу та технології її
впровадження. Здійснення програми забезпечило дослідження індивідуальних тем науковопедагогічних працівників кафедри.
Сташенко М. О. «Організаційна складова управлінської компетентності керівника».
Прагнення України iнтегруватися в єдиний єврoпейський oсвiтнiй прoстiр актуалiзувалo
неoбхiднiсть мoдернiзацiї вiтчизнянoї oсвiти й приведення її у вiдпoвiднiсть дo єврoпейських
oсвiтнiх стандартiв з урахуванням нацioнальних oсoбливoстей. Пoкладання в oснoву
Кoнцепцiї «Нoвoї українськoї шкoли» кoмпетентнiснoгo пiдхoду зумoвилo нoвi вимoги дo
oсoбистoстi й дiяльнoстi педагoгiчних працiвникiв ЗЗСО й oсoбливo дo керiвникiв цих
закладiв, яким в умoвах рефoрмування системи вiтчизнянoї oсвiти надаються нoвi
пoвнoваження й вoднoчас вимагається вoлoдiння вiдпoвiдними їм кoмпетентнoстями.
З метoю виявлення взаємoзв’язку та взаємoзалежнoстi нoвих вимoг, кoмпетенцiй i
кoмпетентнoстей директoрiв закладiв загальнoї середньoї oсвiти встановлено змістові аспекти
професійного розвитку керівників ЗЗСО в умовах реформування. (Сташенко М. О., Рудь О. В.
Прo змiстoвi аспекти прoфесiйнoгo рoзвитку керiвникiв ЗЗСO в умoвах рефoрмування.
Педагогічний пошук. 2021 (112). № 4. С. 38–40).
Гребенюк А. В. «Інформаційне управління у сфері освіти». Досліджено необхідність
врахування та використання різноманітності видів інформації (зокрема соціальної), принципів
мережевості при плануванні та здійсненні управлінської діяльності в освіті; важливість
дотримання пропедевтичної суті освіти. Ознайомлено цільову авдиторію слухачів з науковими
здобутками останніх років у цій області. Окремі аспекти дослідження відображені та
підсумовані в наукових публікаціях.
Здійснено дослідження засад управління в умовах насталого інформаційного
суспільства, діджиталізації, панування екранної культури. В публікаціях висвітлено:
необхідність врахування та використання різноманітності видів інформації (зокрема
соціальної), принципів мережевості при плануванні та здійсненні управлінської діяльності
освітянами; важливість дотримання пропедевтичної суті освіти. Ознайомлено цільову
авдиторію з опрацьованими науковими здобутками останніх років щодо включеності
педагогічної діяльності до життя інформаційного суспільства, використання в ній новітніх
медіа, описано їхні переваги та проблеми для освіти, передусім вітчизняної.
Окремі аспекти дослідження відображені та підсумовані в наукових статтях:
1) «”Напіврозпад фактів”» як проблема та стимул розвитку сучасної середньої освіти»;
2) «Особливості нетворкінгу в колективі педагогів ЗЗСО»; 3) «Соціальні мережі: неочевидні
перспективи та проблеми для середньої освіти». А також у тезах доповідей на конференціях:
1) «Концепція “напіврозпаду фактів” в оновленні змісту педагогічної освіти»;
2) «Україномовна локалізація інтерактивних творів: освітній контекст».
Матеріали дослідження використовуються в освітньому процесі ВІППО в змісті
проведення лекційних занять.
Корнейко А. О. «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної середньої
освіти в системі якості освіти». Сучасний менеджмент освіти трактує моніторингову
діяльність як одну із необхідних складових управлінської діяльності. За результатами
моніторингу управлінський суб’єкт отримує інформацію про стан керованої системи,
динаміку розвитку її компонентів, виявляє проблеми, позитивні й негативні тенденції, а отже,
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сам процес управління набуває діагностично-прогностичного характеру. Іншими словами,
моніторинг це інформаційний супровід і механізм управління системою.
Моніторинг в освіті розуміємо як супровідне оцінювання і поточну регуляцію будь-якого
освітнього процесу чи явища, спостереження за його станом та динамікою з метою
оперативної діагностики, випереджального визначення диспропорцій, вироблення та
корегування управлінських рішень. Поліваріативне за своєю сутністю і функціями, це явище
можна розглядати і як інструмент дослідження реального стану освітньої системи, і як засіб
управління нею, оскільки надає керівникові різнопланову інформацію про функціонування
педагогічної системи, що забезпечує безперервне відстеження і прогнозування її динаміки.
Виважене та своєчасне використання цієї інформації є необхідним для покращення якості
функціонування системи, покращення якості результатів і, як наслідок, для забезпечення
якості освіти загалом. Виходячи з таких міркувань, у структурі професійної компетентності
сучасного керівника освітнього закладу можемо виокремити моніторингову компоненту як
важливу, затребувану часом та логікою модернізаційних змін складову.
Ця теза знаходить підтвердження також у нещодавно затвердженому професійному
стандарті керівника (директора) закладу загальної середньої освіти, у якому конкретизовано
загальне поняття професійної компетентності керівника освітнього закладу та визначено
трудові функції й компетентності, якими він має володіти. Серед останніх документ виділяє
компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти. В описі окресленої компетентності зазначено, що
невід’ємною її складовою є «здатність проводити внутрішній моніторинг якості освіти».
Окрім того, аналізуючи трудову функцію керівника щодо забезпечення управління якістю
освітньої діяльності, стандарт зазначає на необхідності аналізувати та враховувати результати
зовнішнього моніторингу якості освіти (див. Професійний стандарт «Керівник (директор)
закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства економіки України
від 17 вересня 2021 р. № 568-21).
На підставі аналізу зазначених теоретичних положень, у ході опрацювання наукової
теми запропоновано дефініцію моніторингової компетентності сучасного керівника закладу
освіти, зміст якої полягає в розумінні ролі моніторингу в системі забезпечення якості освіти
та у сформованості в менеджера освіти вмінь, навичок, ціннісних орієнтирів щодо організації
та проведення моніторингу якості освіти для відстеження і коригування результатів освітньої
діяльності.
Окреслені теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень у ході
науково-методичного семінару «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього
простору» (18.03, ВІППО), навчально-методичних семінарів «Моніторингові дослідження у
внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення», засідання круглого столу
«Управлінські студії “Забезпечення якості освіти в ЗЗСО”» (19.10, ВІППО) тощо.
Окремі аспекти наукової теми презентовано в ході доповідей «Про моніторингові
дослідження в системі забезпечення якості освіти» (засідання вченої ради Інституту 16.09) та
«Теоретико-методологічні засади сучасного моніторингу якості освіти як інформаційнодослідної технології» (засідання кафедри менеджменту освіти 13.04).
Результати теоретичних напрацювань представлено в наукових працях «Моніторингова
складова професійної компетентності менеджера освіти» (Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної онлайн-конференції «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної
компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті
реалізації післядипломної освіти». Полтава, ПОІППО, 2021), «Моніторингова компетентність
менеджера освіти» (збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції «Науковометодичні засади формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для
підготовки педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (до 80річчя МОІППО). Миколаїв, МОІППО, 2021), «Моніторингові дослідження в управлінській
діяльності керівника ЗЗСО» (збірник матеріалів iнтернет-кoнференцiї «Упрaвлiнськi прoцеси
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у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO». Луцьк, ВІППО, 2021).
Зроблено висновок, що моніторингова компетентність є невід’ємною складовою
професійної компетентності керівника закладу освіти, оскільки в умовах глибинної
трансформації освітньої галузі здатність освітнього менеджера до моніторингової діяльності
стає не лише чинником формування управлінської компетентності загалом, а й усе більше
позиціонується як стиль сучасного науково обґрунтованого управління закладом освіти, що є
передумовою ефективного виконання керівником своїх професійних функцій.
Лук’янчук Г. Я. «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти
в адаптивних умовах». Рівень професійної компетентності керівника значною мірою впливає на
підвищення конкурентоспроможності та привабливості освітніх послуг. Специфіка управління
школою, на відміну від інших підприємств і установ, зумовлює визначення пріоритетного
завдання: формування особистісних і професійних якостей менеджерів навчального закладу,
розширення можливостей цього процесу за рахунок підсилення його цілісності, педагогічного
аналізу функцій та особливостей їхнього професійного становлення й управлінської
компетентності як базової складової професіоналізму. Управлінська компетентність керівника
закладу освіти – це властивість керівника школи як особистості, але проявляється вона в усіх
царинах його професійної управлінської діяльності. Управлінська компетентність є поняттям з
однієї сторони видовим (окремим), з іншої – як одна з характеристик особистості керівника
школи, що суттєво впливає на якість його професійної управлінської діяльності та
функціонування закладу освіти в цілому і педагогічного колективу зокрема.
На другому етапі дослідження апробовано зміст управлінської компетентності керівника
закладу освіти через аналіз та оцінку структури, змісту й механізму дії Професійного
стандарту «Керівник закладу освіти». Оновлено зміст освітніх програм підвищення
кваліфікації для керівних кадрів закладів загальної середньої освіти. Зокрема:
Опрацьовано нормативно-правову базу щодо висвітлення питання змісту професійної
компетентності керівника закладу освіти.
Виокремлено актуальні напрями розвитку професійної компетентності керівника
закладу ЗСО.
Розроблено спецкурс «Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення».
Матеріали теми дослідження частково представлено у статті: Лук’янчук Г. Я.
Професійний стандарт учителя: об’єктивність оцінки педагогічної діяльності. Педагогічний
пошук. 2021. № 3 (111). С. 12–14.
Остапйовський І. Є. За результатами наукового пошуку виявлено актуальність та
практичну спрямованість менеджменту персоналу. Встановлено, шо визначальним чинником
у розвитку освітньої сфери є людські ресурси. Від ефективності діяльності менеджера в роботі
з персоналом залежить конкурентоспроможність освітньої установи. З цією метою розроблено
та впроваджено в освітній процес програму спецкурсу «Технологія праці менеджера освіти».
Результати дослідження знайшли практичну апробацію в наукових та науково-методичних
публікаціях:
Остапйовська Т., Остапйовський І. Використання інтерактивних технологій у підготовці
майбутніх
педагогів
до
викладання
математики
у
початковій
школі.
Acta Paedagogika Volynienses. 2021. Вип. 1. С. 73–78.
Остапйовський І., Остапйовська Т. Батьківська школа як важливий чинник забезпечення
партнерської взаємодії закладу освіти й сім’ї в спадщині В. О. Сухомлинського.
Acta Paedagogika Volynienses. 2021. Вип. 2. С. 113–120.
Остапйовський І., Остапйовська Т. Готовність педагогів до профілактики булінгу в
закладах освіти. Педагогічний пошук (прийнято до друку).
Остапйовський І. Є. Розвиток принципу народності виховання у творчому доробку К. Д.
Ушинського. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців,
аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та спеціальної
освіти» (11 травня 2021 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. Ю. Чернети, Н. І. Корпач. Луцьк: ВежаДрук, 2021. С. 131–134.
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Остапйовський І. Контроль навчально-пізнавальної діяльності школярів як необхідна
умова забезпечення якості освіти. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи
якoстi oсвiти ЗЗСO: зб. матеріалiв iнтернет-кoнференцiї / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк:
ВIППO, 2021. С. 63–66.
Радецька І. В. «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на
прийняття управлінських рішень».
Актуальність дослідження. Модернізаційні зміни в системі освіти України вимагають
нових підходів до управління закладами освіти, а отже потребують формування у керівників
закладів освіти економічної компетентності. Для сучасного керівника закладу освіти
впровадження фінансової автономії насамперед відкриває шлях оптимізації управлінського
процесу. Адже за традиційної системи керівнику доводиться розвивати освітню установу в
умовах обмеженого державного фінансування – мінімальних фінансових ресурсів,
запланованих та затверджених з опорою на показники виконання кошторису за попередні
періоди.
Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження. Формування і розвиток у
керівників ЗЗСО вмінь і навичок, які становлять основу їх економічної компететності в умовах
автономії та фінансової самостійності закладу. Однак не всі керівники ЗЗСО позитивно
ставляться до впровадження шкільної автономії, демонструють готовність до змін і прагнення
прозорості в управлінні освітою на всіх рівнях, оскільки необхідно бути компетентними з
питань організації самостійного бухгалтерського обліку, формування бюджету, складання
індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду бюджету, підготовки документації й участі у тендерних торгах, відкриття
рахунків в органах Державної казначейської служби України, підготовки фінансових звітів,
ведення облікової політики тощо.
Об’єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність керівника закладу освіти в
умовах інноваційних змін.
Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування і розвитку економічної
компетентності керівника закладу освіти, які відповідатимуть соціальному запиту суспільства
в умовах автономії та децентралізації управління, реалізації Закону України «Про повну
загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа».
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що упровадження в закладах освіти
автономії надасть їм академічну, організаційну, кадрову та фінансову самостійність.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні організаційно-економічного
механізму впровадження фінансової автономії як шляху оптимізації управлінського процесу
в закладі освіти.
Протягом ІІ етапу наукового дослідження реалізовано такі завдання:
1. Ретельно опрацьовано законодавчі та нормативно-правові акти, на основі яких
здійснюватиметься впровадження фінансової автономії в закладі освіти.
2. Запропоновано алгоритм упровадження фінансової автономії та переведення ЗЗСО
на самостійний бухгалтерський облік (десять основних кроків керівника).
3. Визначено перелік умінь і навичок, якими повинен володіти керівник ЗЗСО в умовах
автономії та фінансової самостійності закладу освіти.
4. За темою наукового дослідження для слухачів курсів ВІППО (керівників ЗЗСО та їх
заступників) розроблено програми спецкурсів «Фінансово-господарська діяльність керівника
ЗЗСО» (протокол № 5 від 16 вересня, Радецька І. В.), «Технологія праці менеджера освіти»
(протокол № 6 від 18 листопада, Остапйовський І. Є., Радецька І. В.).
5. Результати дослідження презентовано на регіональній інтернет-конференції
«Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи якості освіти ЗЗСО» (м. Луцьк,
ВІППО, 19 травня).
6. Результати дослідження висвітлено у публікаціях:
Радецька І. В. Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти – від ідеї до практики в
Україні. Педагогічний пошук. 2021. № 2 (110). С. 33–36.
Радецька І. В. Розвиток економічної компетентності керівників ЗЗСО в умовах фінансової
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самостійності. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO:
матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тавня 2021 р.) / упорядн. М. О. Сташенко. Луцьк: ВIППO,
2021. С. 66–74.
Рудь О. В. «Медіаінформаційна компетентність керівника закладу освіти»; «Релігійний
компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект»
Проблема якості освітнього процесу постійно в епіцентрі уваги освітян, батьків і суспільства
загалом. Для вдосконалення якості сучасної освіти, забезпечення її доступності та ефективності,
підготовки молоді до життя й діяльності в інформаційному суспільстві доцільно враховувати процеси
стрімкого інформаційно-технологічного розвитку різних галузей. У зв’язку із цим значно
актуалізується проблема розвитку медіаосвіти керівників, педагогічних працівників ЗЗСО. Опанування
медіанавичками є базовою умовою якісної реалізації Державних стандартів початкової освіти
(затверджено Кабінетом Міністрів 21.02.2018 р.), базової середньої освіти (30.09.2020 р.) і Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у системі
післядипломної педагогічної освіти.

У процесі дослідження заявленої теми сформовано мотиваційну складову інтегрування
медійної та інформаційної грамотності (МІГ) у систему освіти ЗЗСО:
– високий рівень споживання мас-медіа та насиченість сучасних суспільств їх
продуктами;
– ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії;
– швидке зростання ненадійної інформації, посилення механізмів управління нею та її
розповсюдженням;
– інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси;
– зростання значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях;
– необхідність навчання школярів з орієнтацією на відповідність сучасним вимогам;
– національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що пришвидшуються.
У результаті аналізу нормативних документів та наукових праць опрацьовано базові
поняття медіаосвіти, змістову системи компетенцій у сфері медійної та інформаційної
грамотності, що об’єднала дві галузі – медійну грамотність та інформаційну грамотність – під
загальним терміном «медійна та інформаційна грамотність» (МІГ).
Конкретизовано цілі й завдання МІГ:
Інформаційна грамотність:
– визначити і сформулювати інформаційні потреби;
– знайти та отримати доступ до інформації;
– оцінити й систематизувати інформацію;
– використати й передати інформацію із дотриманням етичних норм;
– застосувати навички роботи з ІКТ для обробки інформації.
Медійна грамотність:
– розуміти роль та функції медіа в демократичному суспільстві;
– розуміти умови, за яких медіа зможуть виконувати свої функції;
– критично оцінювати контент медіа у світлі притаманних їм функцій;
– взаємодіяти з медіа для самовираження та участі в демократичних процесах;
– актуалізувати навички, в т. ч. роботи з ІКТ, необхідні для створення контенту
користувача.
Виокремлено головні переваги МІГ для забезпечення якості освітніх послуг:
1. У процесі вивчення та викладання МІГ озброює педагогів знаннями, які передаються
підростаючому поколінню.
2. МІГ надає принципово важливі знання про функціонування медійних та
інформаційних каналів у демократичних суспільствах, забезпечує адекватне розуміння умов,
необхідних для виконання цих функцій, а також розвиток базових навичок для оцінки роботи
медіа та інформаційних служб у рамках їх функцій.
3. Медійно та інформаційно грамотне суспільство стимулює розвиток вільних,
незалежних і плюралістичних медіа та відкритих систем.
Розроблено алгоритм формування медіаінформаційної компетентності (МІК) як
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складової професійної компетентності керівника ЗЗСО, вчителя, систему інтегрування МІГ у
післядипломну (формальну, неформальну, інформальну) освіту педагогів у Волинському
ІППО. Впроваджено навчальні матеріали для опрацювання тем на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників. В основу алгоритму (моделі) розвитку
медіакомпетентності і критичного мислення педагогів у системі післядипломної освіти
виділені теоретична (блок підготовки аудиторії в області теорії медіа і медіаосвіти, блок
розвитку медіаосвітньої мотивації і технології), практична (блок креативної діяльності, блок
перцептивно-аналітичної діяльності) складові та цілепокладання (формування ставлення).
Окремо виділено діагностичний і результативний компоненти: це такі показники, як
диференційований вибір, здатність оцінювати медіатексти, навички створення медіатекстів за
стандартами, активного пошуку, використання медіа і медіатекстів. Розроблено критерії
визначення рівня медіакомпетентності педагогічних працівників. Визначено перелік умінь,
якими повинен володіти керівник ЗЗСО для наскрізного впровадження медіаінформаційної
грамотності у навчальний процес і виховну роботу ЗЗСО. Підготовлено і проведено три
навчальні тренінги (сертифікатних, 57 учасників) для керівників, педагогічних працівників
області.
Реалізовано підвищення кваліфікації на тематичних курсах «Медіаосвіта та
медіаінформаційна грамотність учителя Нової української школи» за очною і онлайн-формами
(37 слухачів).
За темою наукового дослідження для слухачів курсів ВІППО (керівників ЗЗСО та їх
заступників) оновлено НМК освітньої програми «Медіаосвіта та медіаінформаційна
грамотність в інноваційному освітньому менеджменті», програми спецкурсів «Медіа та
медіаінформаційна грамотність сучасного вчителя Нової української школи», «Формування
медіакомпетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» (укладачі: О.
В. Рудь, ст. викладач; М. О. Сташенко, к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту
освіти Волинського ІППО). Створено електронні презентації, розроблено тестові завдання з
дисципліни «Медіаграмотність».
Укладено
електронний
ресурс
«Медіаінформаційна
грамотність»
URL:
https://sites.google.com/view/media2021rud/
Здійснюється координація всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну
практику» (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року № 1199).
Продовжено роботу у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що проводиться
Радою 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 (участь
у тренінгах та вебінарах відповідно до графіка проєкту).

Результати дослідження презентовано на Всеукраїнській інтернет-конференції
«Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища:
освітні категорії та виклик часу» (м. Луцьк, ВІППО, 26 жовтня) і регіональній інтернетконференції «Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи якості освіти
ЗЗСО» (м. Луцьк, ВІППО, 19 травня). (Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна
освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу: матеріали
Всеукр. інтернет-конференції / упорядн. О. В Рудь. Луцьк: ВІППО, 2021. 96 с. URL:
https://drive.google.com/file/d/18B3Zk28IBHIdYolc6qaow2NGrYKrf4Jp/view).
Окремі напрями дослідження висвітлено у публікаціях:
Сташенко М., Рудь О. Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в інноваційному
освітньому менеджменті. Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти. Медіаосвіта та
медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та
виклик часу: матеріали Всеукр. інтернет-конференції (Луцьк, 26 жовтня 2021 р.) / упорядн. О.
В. Рудь [Ел. зб.]. Луцьк: ВІППО, 2021. С. 37–48.
Рудь О. Медiaiнфoрмaцiйнa кoмпетентнiсть керiвникa як фaктoр зaбезпечення якoстi
oсвiти ЗЗСО. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO:
матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 травня 2021 р.) / упорядн. М. О. Сташенко. Луцьк:
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ВIППO, 2021. С. 75–79.
Зроблено висновок, що ефективна система медіаосвіти є фундаментом гуманітарної
безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній
інформаційній агресії, інструментарієм розбудови якісної системи освіти, що формує життєві
компетентності учнівської молоді. Медіаінформаційна компетентність керівників,
педагогічних працівників ЗЗСО дозволить всебічно підготувати особистість до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, формувати у громадян
медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних
особливостей та сучасних викликів.
Продовжено науково-методичний супровід теми «Релігійний компонент в освітньому
менеджменті: нормативно-правовий аспект». Підготовлено і проведено курси підвищення
кваліфікації учителів предметів духовно-морального спрямування за очно-дистанційною,
онлайн, очною формами (25.01 – 15.03 – 13 слухачів; 01–05.03 – 25 слухачів; 27.09 – 01.10 –
24 слухачі); фестиваль уроків КДМС «Використання біблійних історій в навчальному
процесі»; обласний етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовноморального спрямування – 2021»; сертифікатний семінар-практикум (48 осіб).
Реалізовано освітню програму підвищення кваліфікації вчителів курсів духовноморального спрямування на 2021–2023 роки та освітню програму семінару-практикуму
«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект» на 2021–
2023 роки. Розроблено план виховних заходів співпраці з батьками та громадськістю.
Організовано онлайн-роботу на платформі «Цінності». Реалізовано план заходів з питань
розвитку духовних компетентностей учнівської молоді та інтегрування біблійних
компетентностей в освітній процес та виховну роботу у ЗЗСО.
Підготовлено проєкти наказів управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації та проєкти листів-відповідей (за запитом).
Шинкарук І. В. «Інноваційна компетентність як складова безперервного професійного
розвитку керівника».
Природною закономірністю процесу професійного зростання керівника є його прагнення
до творчого пошуку й запровадження інноваційних підходів до реалізації власної професійної
діяльності.
Сучасна освіта України як ніколи потребує інноваційно компетентного керівника.
Розвиток суспільства залежить від його інноваційного потенціалу, тобто здатності системно й
цілісно сприймати інформацію, швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати
рішення та відповідати за них, контролювати інноваційні процеси в закладі освіти.
Реалізація визначених завдань можлива за рахунок інноваційної управлінської
діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, створення інноваційного середовища
в закладі, розширення змісту управлінських функцій, зміни структури закладу, моделювання
нової організаційної культури закладу, колективного планування розвитку ЗЗСО, розробки і
впровадження педагогічних інновацій. Отже, керівник освітньої установи має бути
інноваційно компетентним.
Інноваційна компетентність є однією з компетентностей, прописаних у профстандарті
керівника ЗЗСО. Складовою зазначеної компетентності є здатність генерувати і
впроваджувати в управлінську практику нові, перспективні ідеї, освітні інновації; здатність до
здійснення самомотивації, саморозвитку і самореалізації, використання можливостей
формальної, неформальної та інформальної освіти, а також здатність до визначення умов і
ресурсів професійного розвитку протягом життя (Професійний стандарт «Керівник (директор)
закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства економіки України
від 17 вересня 2021 р. № 568-21).
У результаті аналізу нормативних документів та наукових праць як зарубіжних, так і
вітчизняних дослідників пропонується визначати питання інноваційної компетентності
керівника як мінімум за двома складовими: інноваційним баченням основних складників;
здатністю керівника до продуктивної відповідно до мети зміни елементів інноваційної
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діяльності, сприяє розвитку освітніх закладів.
Теоретичні напрацювання апробувалися та знайшли своє підтвердження при підготовці
конкурсних випробувань для учасників обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2021» у номінації «Керівник закладу освіти».
Наукову тему презентовано під час доповідей: «Інноваційна компетентність керівника
ЗЗСО як складова його безперервного професійного розвитку», «Інноваційна компетентність
педагога як складова безперервного професійного розвитку», «Розвиток інформаційноцифрової компетентності педагога в умовах дистанційного навчання», «Розвиток інноваційної
компетентності педагога як один із напрямів роботи регіональних шкіл новаторства».
Висновок. Інноваційна компетентність керівника – це розвиток його творчих здібностей,
бачення власних шляхів розв’язання проблем, нових перспективних можливостей розвитку.
Вміння відчувати нове – це результат зміни стереотипності мислення, бачення мети
саморозвитку і розвитку закладу освіти, пошук оптимальних шляхів її досягнення. З
розвитком суспільства і, зокрема, освітньої галузі вимоги до особистості керівника та його
інноваційної компетентності змінюються, виникають нові умови для їх розвитку. Тому
необхідний інструментарій для визначення рівня сформованості інноваційної компетентності
керівника ЗЗСО, створення моделі та технологій формування такої його компетентності в
умовах післядипломної освіти.
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
Науково-дослідна тема кафедри: «Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації
Концепції “Нова українська школа”».
У рамках науково-дослідної теми кафедри 17 червня 2021 року проведено науковопрактичну інтернет-конференцію «Науково-методичний супровід професійного розвитку
педагогів в умовах реалізації Концепції НУШ».
Географія учасників була досить широкою (м. Київ, Полтавська, Рівненська та
Волинська області), які представляли заклади вищої освіти і заклади загальної середньої
освіти та громадські організації.
Результатом роботи інтернет-конференції є видання збірника тез «Науково-методичний
супровід професійного розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції НУШ», який
розміщено на сайті ВІППО.
Відділ освітніх інновацій
Науково-дослідна тема: «Формування готовності педагогів до використання квесттехнології у системі післядипломної освіти» (Камінська В. В.).
Враховуючи результати соціологічного дослідження з теми, проведеного відділом
освітніх інновацій, визначено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що
забезпечують формування готовності вчителів до використання квест-технології в системі
післядипломної педагогічної освіти.
Напрацювання щодо формування готовності педагогів до використання квест-технології
у системі післядипломної педагогічної освіти висвітлені на засіданнях вченої ради Інституту.
Проведено круглий стіл «Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання
квест-технології» (25 жовтня 2021 р., м. Луцьк), за результатами роботи укладено електронну
збірку матеріалів.
Для учасників науково-методичних заходів Волинського ІППО та забезпечення
реалізації культурно-просвітньої функції квест-студії «Культурний маршрут» розроблено
екскурсійний маршрут із використанням елементів квест-технології «Багатокультурний
Луцьк: культові пам’ятки міста», «Інтерактивна прогулянка Луцьким центральним парком
культури і відпочинку імені Лесі Українки».
Актуальність
використання
квест-технології,
віртуальних,
інтерактивних
мультимедійних екскурсій з елементами квесту в системі післядипломної педагогічної освіти,
використання квест-технології в музейній педагогіці у форматі онлайн презентовано на
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Всеукраїнській науково-практичній конференції «STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти,
досвід впровадження, перспективи розвитку» (21 квітня 2021 р., м. Луцьк), Всеукраїнському
круглому столі «Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19» (27 травня 2021 р., м. Київ),
семінарі-практикумі «Музейна педагогіка в практиці сучасного закладу освіти» (30 листопада,
м. Луцьк). Нові форми та методи роботи з педагогами на основі соціологічного дослідження
їх готовності до використання квест-технології у професійній діяльності узагальнено в
публікації науково-методичного журналу «Педагогічний пошук» (2021. № 1).
Науково-дослідна тема: «Формування готовності педагогів до використання STEMтехнологій у системі післядипломної освіти» (Поліщук Н. А.).
Здійснюється науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи у
закладах освіти області з тематики упровадження інноваційної моделі STEM-освіти.
Реалізовується регіональний освітній проєкт «STEM-освіта педагога в умовах
інноваційного освітнього середовища».
Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «STEM-освіта: науковотеоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку».
Досвід та здобутки в галузі STEM-освіти поширюються шляхом публікації, презентації
під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів
тощо.
Розроблено практичні рекомендацій з упровадження основних засад STEM-освіти в
освітній процес із конкретних навчальних дисциплін у закладах загальної середньої освіти
області.
Відділ практичної психології та соціальної роботи
Науково-дослідна тема: «Досвід застосування артметодів в освітньому просторі».
Відділ ЗНО та моніторингових досліджень
Науково-дослідна тема: «Моніторингові дослідження та зовнішнє незалежне
оцінювання як складові системи забезпечення якості освіти».
Тема відділу ЗНО та моніторингових досліджень Інституту розробляється з метою
забезпечення наукового підґрунтя та надання методичної допомоги керівникам і педагогам
закладів освіти в організації роботи із формування та вдосконалення системи забезпечення
якості освіти через дослідження можливостей вибору, адаптації і калібрування доцільного
інструментарію для її аналізу й оцінювання.
Як відомо, система забезпечення якості освіти (надалі – система ЗЯО) має свою
внутрішню та зовнішню складові. Внутрішня система ЗЯО являє сукупність умов, процедур і
заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів.
Зовнішня складова – це визначені законодавством процедури та заходи, спрямовані на
зовнішнє оцінюванням окремих складників освітньої системи з метою встановлення
відповідності їх результатів державним стандартам, зокрема, зовнішнє незалежне оцінювання
результатів навчання та зовнішній моніторинг якості освіти. Усі складові системи ЗЯО
безпосередньо або опосередковано впливають на якість результатів навчання учнів, процес
формування в них ключових освітніх компетентностей, сприяють усебічному розвитку
особистості школярів.
Об’єктами дослідження теми є: складові освітньої діяльності ЗО (за винятком
управлінських процесів), спрямовані на покращення стану освітнього середовища;
ефективність функціонування системи оцінювання здобувачів освіти; якість та
результативність педагогічної діяльності вчителів закладу освіти тощо.
У ході розробки теми зроблено висновок щодо необхідності впровадження зовнішніх
оцінних технологій як необхідної складової системи ЗЯО у її зовнішній реалізації, а також
доцільності застосування моніторингових досліджень у процедурах самооцінювання – основи
для функціонування внутрішньої системи ЗЯО в закладі освіти.
З огляду на зазначені висновки, теоретично обґрунтовано тезу, що зовнішні оцінювання
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та моніторингові процедури належать до управлінських інструментів забезпечення якості
освіти, а також запропоновано практичні організаційно-інструктивні алгоритми застосування
названих управлінських інструментів для вдосконалення системи ЗЯО у закладі освіти.
Практична апробація і презентація власних науково-методичних розробок у руслі
дослідної теми структурного підрозділу відбувається в ході постійно діючих навчальнометодичних семінарів для різних категорій педагогів та керівництва шкіл, зокрема:
«Організація та проведення моніторингових досліджень якості освіти в умовах інноваційного
освітнього середовища» (ВІППО, вересень-жовтень), «Зовнішнє незалежне оцінювання у
системі забезпечення якості освіти» (ВІППО, жовтень). Результати досліджень також
відображено у публікаціях працівників відділу за поточний календарний рік: Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С. Організація, проведення та динаміка результатів ЗНО–2021 у Волинській
області (Педагогічний пошук); Організація та проведення ЗНО у Волинській області у 2020
році: інформація та аналітика / авт.-упорядн. А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк, 2021;
Приймачук Л. О. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова моніторингових технологій: з
історії запровадження та розвитку в Україні (Педагогічний пошук). Підсумки аналізу числових
показників, узагальнення та висновки за результатами ЗНО поточного року містяться в
інформаційно-аналітичних матеріалах «Звіт про проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у
Волинській
області
у
2021
році»
(оприлюднено
на
сайті
Інституту:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3450).
Відділ управління закладами освіти
Науково-дослідна тема: «Розвиток професійної компетентності керівних кадрів у
контексті модернізації освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».
Відділ фізико-математичних дисциплін
Науково-дослідна тема: «Професійний розвиток учителів фізико-математичних
дисциплін у системі неперервної освіти».
Результати роботи: організація та участь у наукових, науково-педагогічних заходах
різних рівнів, статті у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій.
Відділ початкового навчання та дошкільного виховання
Методисти відділу Никитюк Л. М., Папіж С. В. працювали над розробкою науководослідної теми «Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників в умовах
реалізації Концепції “Нова українська школа”»:
– розроблено модель розвитку професійних компетентностей педагогів початкової
школи, у рамках якої організовано і проведено проблемні семінари, семінари-практикуми,
семінари-тренінги;
– налагоджено наставницькі зустрічі з педагогами освітніх закладів, котрі є
учасниками всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту
початкової освіти»;
– організовано постійно діючий науково-практичний семінар «Нова українська школа:
виклики, перспективи впровадження»;
– розроблено пропозиції до проєкту загальних критеріїв оцінювання результатів
навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи, надіслано до Державної
наукової установи ІМЗО;
– розроблено освітні програми для проведення тренінгів з педагогами ІІ циклу
початкової освіти за напрямками: здійснення формувального оцінювання учнів; упровадження
діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання; використання цифрових технологій та
технологій дистанційного навчання;
– підготовлено накази про організацію у ІІ півріччі 2021 року супервізії та підвищення
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кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції «Нова
українська школа».
Проведено:
– 09–20 серпня – підвищення кваліфікації (додаткова сесія) 123 учителів початкових
класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2021/2022 навчальному році;
– 29 вересня – 04 жовтня – навчання 31 супервізора-наставника за програмою тренінгу
«Супервізія як стратегія покращення якості викладання»;
– 05–09 жовтня – навчання 48 тренерів-педагогів;
– 13 жовтня – 12 грудня – підвищення кваліфікації 893 педагогічних працівників, які
викладають у 3-х класах, за напрямами: здійснення формувального оцінювання учнів,
упровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання, використання цифрових
технологій та технологій дистанційного навчання;
– з метою якісного здійснення комплексу заходів із професійної підтримки
педагогічних працівників в умовах роботи Нової української школи укладено алгоритм
проведення супервізії у закладах загальної середньої освіти Волинської області;
– розроблено форму спостереження за викладацькою діяльністю вчителя початкових
класів з метою проведення наставницьких зустрічей із педагогами;
– розроблено програми для проведення супервізії у 78 закладах загальної середньої освіти;
– підготовлено та узагальнено оперативну інформацію про стан підготовки до нового
2021/2022 навчального року в закладах загальної середньої освіти Волинської області за
напрямом «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів початкових класів)».
Відділ новацій та передових педагогічних технологій
Науково-дослідна тема: «Становлення вчителя-професіонала в умовах інноваційного
освітнього середовища післядипломної освіти».
Оновлено обласний інформаційний банк електронних ресурсів закладів загальної
середньої освіти, авторських лабораторій, перспективного педагогічного досвіду.
З метою підвищення фахової майстерності педагогів розроблено:
– інтерактивні лекції «Інноваційний урок: методика проведення (на базі досвіду
переможців конкурсу “Учитель року”» (Шинкарук І. В.), «Інтернет-сервіси в роботі педагогів,
що працюють з дітьми з ООП», «Інтерактивні навчальні матеріали: від теорії до практики»
(Свитка Н. В.);
– спецкурс для педагогів початкових класів «Інтернет-сервіси в роботі вчителя
початкових класів» (Свитка Н. В.);
– порядок проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»
(Шинкарук І. В.);
– критерії оцінювання конкурсних випробувань першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях: «Мистецтво», «Біологія», «Основи
правознавства», «Інформатика» (Шинкарук І. В., Свитка Н. В.);
– умови та порядок проведення XXVII обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» (Свитка Н. В.).
Оновлено картотеку перспективного педагогічного досвіду освітян Волині.
Відділ виховної роботи

Науково-дослідна тема: «Проєктування професійного розвитку педагогів на ціннісних засадах
Нової української школи».

Розроблено
організаційно-змістову
модель
щодо
розвитку
професійних
компетентностей педагогічних працівників.
Педагогів області зорієнтовано на упровадження інноваційних виховних технологій.
Особливий акцент зроблено на ціннісно-світоглядні засади Нової української школи, на
проєктування виховного простору закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
З цією метою організовано роботу постійно діючого семінару «Проєктування виховної
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системи в умовах Нової української школи», семінару-практикуму «Виховання особистості на
основі цінностей в умовах Нової української школи».
З метою науково-методичного забезпечення напряму «Формування громадянських
компетентностей педагогів в умовах реалізації концепції НУШ» проведено: Всеукраїнський
круглий стіл «Агатангел Кримський і Волинь»; VI Всеукраїнські Косачівські педагогічні
читання «Освіта та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки»; навчальнометодичний семінар «Особливості організації практичних занять з предмета «Захист України»
(рівень стандарт) у закладах загальної середньої освіти.
Сформовано науково-педагогічний потенціал практичного забезпечення реалізації
Концепції «Нова українська школа» щодо викладання предметів освітніх галузей
«Мистецтво», «Фізична культура». З цією метою організовуються семінари-практикуми,
тренінги, майстер-класи, круглі столи.
Професійному розвиткові педагогів закладів позашкільної освіти сприяє конкурс
«Джерело творчості».
Науково-методичний супровід діяльності шкільних бібліотекарів здійснюється під
гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного
учня». Цому сприяють конкурси, вебінари, презентації досвіду роботи.
Здійснюється інформаційно-бібліографічний супровід діяльності закладів загальної
середньої та позашкільної освіти щодо проєктування інноваційного освітньо-виховного
середовища.
Розроблено і підготовлено методико-бібліографічні, аналітико-реферативні посібники,
зокрема:
– Виховання особистості на основі цінностей: метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл.
б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк;
передм. І. В. Никитюк]. Луцьк, 2020. 32 с. (Інформаційний простір освіти). URL:
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home?layout=edit&id=799;
– Проєктування виховної системи в умовах Нової української школи: метод.-бібліогр.
дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.:
Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. Луцьк, 2019. 42 с. (Інформаційний простір освіти). URL:
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home?layout=edit&id=799;
– Превентивне виховання в освітньому закладі: теорія, методика, досвід: метод.бібліогр. Дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти;
[уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. Луцьк, 2021. 20 с. (Інформаційний простір освіти).
URL: https://drive.google.com/file/d/19kfV8bnVINNuxIpBTFnyxgIcfIPoipGEview.
– Сучасний заклад позашкільної освіти: складові ефективності: метод.-бібліогр.
дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.:
Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. Луцьк, 2021. 43 с. (Інформаційний простір освіти).URL:
https://drive.google.com/file/d/1HaRv9gNnmcHQweJhK8HuDMJccFOW4oQI/view.
– Віртуальний простір позашкілля: вебліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва,
Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. [2-ге вид.,
переробл.]
Луцьк,
2021.
12
с.
(Інформаційний
простір
освіти).
URL:
https://drive.google.com/file/d/1RV28D9qZFqBaOeqPKw1YTqC36g3qG9UL/view.
– Віртуальна виставка – багатокомпонентна форма популяризації інформаційних
ресурсів шкільної бібліотеки: метод.-бібліогр. Дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва,
Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Н. А. Ількевич, Н. С. Романюк]. Луцьк, 2021. 35
с. (Інформаційний простір освіти).
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№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Масові педагогічні, наукові заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів
Протягом року працівники Інституту організували і провели сім заходів
Підрозділ,
відповідальний

Дата
К-сть
Форма підведення
проведення учасників
підсумків

Назва заходу

Січень
Всеукраїнський круглий
стіл «Агатангел Кримський
і Волинь», приурочений
150-річчю від дня
народження Агатангела
Кримського, 130-річчю його
науково-літературної
творчості, 120-річчю
професійної діяльності та
150-річчю від дня
народження Лесі Українки
Травень
Кафедра
Інтернет-конференція
менеджменту
«Управлінські процеси у
освіти,
формуванні внутрішньої
Сташенко М. О. системи якості освіти
ЗЗСО»
Червень
Відділ
Форум «Лідери освітніх
початкового
змін» (Підсумки
навчання та
впровадження
дошкільного
всеукраїнського
виховання
експерименту «Розроблення
і впровадження навчальноНикитюк Л. М.,
методичного забезпечення
Папіж С. В.
початкової освіти в умовах
реалізації нового
Державного стандарту
початкової загальної освіти»
на 2017–2022 роки)
Кафедра теорії та Інтернет-конференція
методики
«Науково-методичний
викладання
супровід професійного
шкільних
розвитку педагогів в
предметів,
умовах реалізації
Муляр О. П.
Концепції НУШ
Відділ виховної VI Всеукраїнські
роботи, відділ
Косачівські читання «Освіта
освітніх
і виховання в родині
інновацій
Косачів. Феномен Лесі
Романчук Г. Д., Українки», приурочені
до 150-річчя від дня
Силюк А. М.,
Кот Н. М.
народження Лесі Українки
Жовтень
Відділ виховної
роботи,
відділ освітніх
інновацій
Романчук Г. Д.,
Силюк А. М.,
Кот Н. М.

Кафедра
педагогіки та
психології
Дем’янюк О. Й.,
Луцюк А. М.,
Кінах Н. В.

V Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Волинь – край козацький.
Педагогічне краєзнавство:
стратегічні орієнтири
сучасного освітнього
процесу»
25

28 січня

51

Електронний
науковий збірник:
URL:
https://sites.google.c
om/vippo.org.ua/virt
ual, програма,
інформація на сайті
ВІППО, виставка в
музеї історії освіти
Волині

19 травня

105

Електронний
збірник матеріалів

16 червня

17 червня

94
Повідомлення на
директори сайті
та
консультан
ти ЦПР
ПП,
команди
педагогів
експериментальних
закладів
55
Сертифікати
учасників, тези
інтернетконференції

25 червня

82

Електронний
науковий збірник,
програма,
інформація на сайті
ВІППО

12 жовтня

120

Онлайн, збірник,
сертифікат

7.

Кафедра
менеджменту
освіти
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.

Всеукраїнська інтернетконференція «Медіаосвіта
та медіаграмотність як
інноваційна освітня лінія
навчального середовища:
освітні категорії та виклик
часу»

26 жовтня

98

Електронний
збірник матеріалів

Протягом року працівники Інституту взяли участь у 225 заходах міжнародного
і всеукраїнського рівнів
Підрозділ
Кафедра педагогіки
та психології
Кафедра
менеджменту
освіти
Кафедра теорії і
методики
викладання
шкільних предметів
Відділ освітніх
інновацій
Відділ практичної
психології та
соціальної роботи
Відділ ЗНО та
моніторингових
досліджень
Відділ
природничих
дисциплін
Відділ фізикоматематичних
дисциплін
Відділ
гуманітарних
дисциплін
Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Відділ
інформаційного
забезпечення освіти
Відділ виховної
роботи
ВСЬОГО

У
міжнародних
науковопрактичних
конференціях

У
всеукраїнських
науковопрактичних
конференціях

У
педагогічних
читаннях
(круглих
столах)

У
наукових
семінарах

В інших
заходах

9

18

4

2

8

5

13

2

2

17

6

9

2

2

2

1

2

2

–

3

–

2

1

2

–

2

5

–

3

–

–

–

–

4

–

1

1

1

2

3

–

1

8

–

6

18

–

–

–

2

1

2

3

–

–

3

2
28

9
76

3
16

2
21

20
84

1

8
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Протягом року працівники Інституту взяли участь у 119 заходах регіонального рівня
Підрозділ

У науковопрактичних
конференціях

У круглих
столах

У наукових
семінарах

В інших
заходах

2

4

11

2

1

1

6

10

7

–

3

9

–

1

–

1

–

1

8

–

–

1

5

2

2

1

5

3

4

7

6

1

–

–

–

–

–

3

–

–

–

3

9

16

13

43

47

Кафедра педагогіки та психології
Кафедра менеджменту освіти
Кафедра теорії і методики викладання
шкільних предметів
Відділ освітніх інновацій
Відділ практичної психології та
соціальної роботи
Відділ ЗНО та моніторингових
досліджень
Відділ гуманітарних дисциплін
Відділ початкового навчання та
дошкільного виховання
Відділ новацій та передових
педагогічних технологій
Відділ інформаційного забезпечення
освіти
Відділ виховної роботи
ВСЬОГО

4. Наявність профілю в міжнародних ідентифікаторах науковця і пошукових
системах
№ Прізвище, Структурний
з/п ініціали
підрозділ
1.

2.

3.

4.

Researche

ORCID

Google Scholar

Вітюк В. В. Кафедра
https://publons. https://orcid.or https://scholar.google.co
педагогіки та com/researcher/ g/0000-0002- m.ua/citations?view_op
психології
4859852//
3515-7126
=new_profile&hl=uk&a
uthuser=1
Дем’янюк
Кафедра
https://publons.co https://orcid.org/0 https://scholar.google.com.
О. Й.
педагогіки та m/researcher/339 000-0002-0034- ua/citations?user=Be9RoE
6158/oleksandr- 5768
YAAAAJ&hl=uk
психології
demianiuk/
Рубльова
Заступник
https://orcid.org
Н. О.
директора з
/0000-0001проєктної
8341-7095
діяльності та
платних
послуг
Ткачук Н. М. Кафедра
https://orcid.org/0 https://scholar.google.com.
педагогіки та
000-0002-8018- ua/citations?view_op=list_
психології
9733
works&hl=ru&user=TQEv
qWYAAAAJ

5.

Кінах Н. В.

Кафедра
педагогіки та
психології

6.

Луцюк А. М. Кафедра
педагогіки та
психології

AAY-7480-2021 https://orcid.org/0 https://scholar.google.com.
000-0002-9025- ua/citations?user=PKKPD
6514
NUAAAAJ&hl=uk
Researcher
4871461

https://orcid.org https://scholar.google.ru/cit
/0000-0002ations?view_op=new_articl
1028-4874
es&hl=uk&imq=
27

Інше

7.

Остапйовський О. І.

Кафедра
педагогіки та
психології

8.

Ясінська
Н. В.

9.

Сташенко
М. О.

Кафедра
педагогіки та
психології
Кафедра
менеджменту
освіти

10. Гребенюк
А. В.
11.

12.

13.

14.

Кафедра
менеджменту
освіти
Радецька І. В. Кафедра
менеджменту
освіти
Муляр О. П. Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів
Кобель Г. П. Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів
Мартинюк
Кафедра теорії
О. С.
та методики
викладання
шкільних
предметів

15. Жалко Т. Й.

16. Подолюк
С. М.

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів

17. Поліщук
Н. А.

Відділ освітніх
інновацій

18. Савош В. О.

Відділ фізикоматематичних
дисциплін

https://scholar.google.com.
ua/citations?user=NwUNtk
UAAAAJ&hl=uk&authus
er=1
https://orcid.org/0 https://scholar.google.ru/cit
000-0002-6681- ations?view_op=new_articl
1004
es&hl=uk&imq=
https://www.resea
rchgate.net/profile
/MykhayloStashenko
https://scholar.google.com/
citations?user=whRozJoA
AAAJ&hl=uk
https://www.resea
https://scholar.google.com/
rchgate.net/profile
citations?hl=uk&authuser=
/Irina-Radecka
1&user=diUfzrUAAAAJ
ABA-4502-2020 https://orcid.org/0 https://scholar.google.com/
000-0003-0118- citations?user=38BvAFQA
0165
AAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0 https://scholar.google.com.
000-0002-3774- ua/citations?user=BOu7qE
0032
EAAAAJ&hl

https://orcid.org/0 https://scholar.google.com. https://www.s
000-0003-4473- ua/citations?user=MhJIipI copus.com/aut
7883
AAAAJ&hl=uk
hid/detail.uri?
authorId=5722
4619200
https://publons.c
om/researcher/4
700491/oleksan
dr-s-martyniuk/
https://orcid.org/0 https://scholar.google.com/
000-0003-1899- citations?user=noE0pscAA
2530
AAJ&hl=ru&oi=ao

https://orcid.org/0 https://scholar.google.com.
000-0002-7068- ua/citations?view_op=new
9195
_articles&hl=uk&imq=%
D0%A1%D0%B2%D1%
96%D1%82%D0%BB%D
0%B0%D0%BD%D0%B
0+%D0%9F%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%D0%
BB%D1%8E%D0%BA
https://orcid.org/0
000-0003-33640058
https://orcid.org/0
000-0001-9499885X
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5. Видавнича
діяльність
працівників
наукометричними базами в 2021 році

Index Copernicus
International; 2;
11%

кафедр

Наукові фахові
видання України.
Категорія «Б»; 1;
5%

(відділів,

центру)

за

WoS; 2; 10%
Scopus; 2; 10%

ORSID; 2; 11%

Google Scholar; 10;
53%

Рисунок1. Кількість статей у виданнях,
що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних
6. Експертно-аналітична діяльність:

Протягом року працівниками Інституту здійснено:
2

– КАНДИДАТСЬКИХ
– СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

3

– БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

2

– МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

18

– ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ…

4

– ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ

7

– МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК, МАТЕРІАЛІВ

48

– МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

82

– НАВЧАЛЬНИХ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ,…

7

– ПРОГРАМ СПЕЦКУРСІВ

14

– НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

45

– ВІДГУКІВ НА АВТОРЕФЕРАТИ (7);

7

– ЗБІРНИКІВ

4

– МОНОГРАФІЙ

1
0

10

20

опонування дисертацій:

29

30

40

50

рецензування

60
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80

90

7. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів,
концепцій, положень тощо (обов’язково зазначати вихідні дані):
1. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Бацмай С. А.
2. Педагогічна практика студентів-фізиків: метод. реком. для студ. / уклад.:
Н. А. Головіна, Г. П. Кобель, В. П. Муляр, М. Б. Головін. Вид. 2-ге, виправ., доповн. Луцьк:
Вежа-Друк, 2021. 116 с.
3. Магістерська (кваліфікаційна) робота: метод. реком. / уклад.: Н. Головіна,
Г. Мирончук, В. Галян, Г. Кобель. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 36 с.
4. Методичні рекомендації до семінарів-практикумів, тренінгів «Управління
мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів освіти» /
упорядн. І. В. Радецька. Луцьк: ВолиньПоліграф, 2021. 62 с. (рішення вченої ради ВІППО від
18.11.21 р., протокол № 6).
5. Навчальний посібник з грифом МОН: Араджионі М. А., Грицюк Т. С., Максимчук
О. А., Муляр О. П. Культура добросусідства. Част. 2: 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: Прометей.
6. Посібник (Handbook), розроблений Терещуком Сергієм Івановичем, «Технології
розвитку критичного мислення у навчанні фізики». 110 с. Мартинюк О. С.
7. Навчально-методичний посібник Величка Степана Петровича, Вовкотруба Віктора
Павловича, Чінчоя Олександра Олександровича «Лабораторні роботи з методики навчання
фізики (8 клас основної школи)». 55 с. Мартинюк О. С.
8. Навчальний посібник (автори О. В. Волчанський, О. О. Чінчой) «Теоретична
механіка (конспект лекцій, практикум з розв’язування задач)». 124 с. Мартинюк О. С.
9. Розробка освітньо-професійної програми «Середня освіта. Німецька мова»,
спеціальності 014 Середня освіта ВНУ імені Лесі Українки (за результатами участі в розробці
збільшено освітню педагогічну практику в ЗЗСО до 24 кредитів). Заїка О. О.
10. Розробка силабусу до навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності»,
спеціальності 014 Середня освіта ВНУ імені Лесі Українки (розміщено в репозитарії на сайті
закладу https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-inozemnoi-filologii). Заїка О. О.
11. Розробка методичних рекомендацій щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з української мови і літератури. Сова О. О.
12. Методичні рекомендацій щодо проведення Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика. Сова О. О.
13. Методичні рекомендацій щодо проведення Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка. Сова О. О.
14. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Бацмай С. А.
15. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Олевська І. І.
16. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Олевська І. І.
17. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови. Ураєва І. Г.
8. 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);
– «Конференції» – для розміщення матеріалів всеукраїнських, регіональних конференцій
(URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=conference).
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ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Форми організації науково-методичної роботи
1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками методичних
служб
Протягом року працівники Інституту організовували роботу одного постійно діючого
семінару, двох семінарів-тренінгів, одного семінару-наради, чотирьох семінарів-практикумів,
чотирьох онлайн-нарад, трьох методичних хабів, п’яти інструктивно-методичних нарад:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1.

Вітюк В. В.

2.

Відділ освітніх
інновацій

3.

Відділ освітніх
інновацій
Поліщук Н. А.,
Камінська В. В.

4.

Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.

5.

Відділ
початкового
навчання та
дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.

6.

Відділ
початкового
навчання і
дошкільного
виховання
Березіна О. М

7.

Відділ
гуманітарних
дисциплін
Бацмай С. А.,
Бондарук Л. М.,
Заїка О. О.,
Ураєва І. Г.

Дата
проведення

Назва заходу

Січень
Онлайн-нарада «Нова українська
08 вересня
школа: перехід на наступний
рівень»
Онлайн-нарада «Індивідуальний
26 січня
освітній маршрут педагога:
планування та реалізація»
Лютий
Семінар-тренінг «Супровід
04-05 лютого
діяльності Центрів професійного
розвитку педагогічних
працівників»
Особливості проведення XXVI
виставки дидактичних та
методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині»
Березень
Семінар-практикум «Реалізація
концепції НУШ з використанням
розвивальної освітньої технології
“Росток”і»
Квітень
Regional Meeting - Network
Session «На шляху до якісного
довкілля» E C E R S - 3 Шкала
оцінювання якості освітнього
процесу в ЗДО для представників
територіальних громад,
відповідальних за дошкільну
освіту
Травень
Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»
на тему «Актуальні питання
закінчення навчального року з
іноземних мов»

31

Кількість
учасників

Форма
підведення
підсумків

86

Виступ,
презентація

97

Методичні
рекомендації

22

Сертифікат
Проєкт плану
роботи ЦПР
ПП, угода про
співпрацю
Інформація на
сайті

22 лютого

54

15 березня

97

Повідомлення
на сайті

08 квітня

34

Інформація на
сайті ВІППО

07 травня

42

Сертифікат

8.

9.

10.

11.

12.

Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Відділ
початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.
Відділ освітніх
інновацій

Відділ
гуманітарних
дисциплін
Бондарук Л. М.,
Олевська І. І.,
Сова О. О.
Ресурсний центр
підтримки
інклюзивної
освіти
Мазурик Т. В.

13.

Відділ
інформатики та
ІКТ
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

14.

Відділ
гуманітарних
дисциплін
Бацмай С. А.,
Заїка О. О.,
Ураєва І. Г.
Відділ
початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.

15.

16.

Відділ освітніх
інновацій
Поліщук Н. А.,
Камінська В. В.

Інструктивно-методична нарада з
обговорення пропозицій змін до
Положення всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022»

18 травня

39

Пропозиції до
ІМЗО

Постійно діючий науковопрактичний семінар «Нова
українська школа: виклики,
перспективи впровадження»

20 травня

41

Повідомлення
на сайті

Семінар-тренінг «Супровід
діяльності Центрів професійного
розвитку педагогічних
працівників»
Червень
Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»

25 травня

20

Сертифікат,
методичні
рекомендації

02 червня

Сертифікат

Взаємодія ІРЦ та закладів освіти
щодо організації інклюзивного
навчання дітей з особливими
освітніми потребами

03 червня

100

Семінар-практикум «Сучасне
освітнє інформаційне середовище
засобами хмарних технологій»

09 червня

19

20 серпня

48

Сертифікат

29 серпня

47

Методичні
рекомендації
для педагогів

08 вересня

92

Договір про
надання
освітніх послуг
з підвищення
кваліфікації пед
працівників

Серпень
Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»
на тему «Основні вектори
розвитку іншомовної освіти у
2021/2022 навчальному році»
Інструктивно-методична нарада
«Особливості організації
освітнього процесу в початковій
школі у 2021/2022 н. р.»
Вересень
Онлайн-нарада «Нова українська
школа: перехід на наступний
рівень»

32

Матеріали
семінару:
програма,
виступи,
презентації,
інформація на
сайт ВІППО
База даних
керівників
методичних
об'єднань

17.

18.

Відділ
природничих
дисциплін
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.,
Стуга Л. М.,
Кащенюк М. Р.
Відділ практичної
психології та
соціальної роботи
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.

19.

Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.

20.

Відділ фізикоматематичних
дисциплін
Савош В. О.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін
Сусь С. І.
Відділ
початкового
навчання і
дошкільного
виховання
Березіна О. М.

21.

22.

23.

Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.

Семінар-нарада «Реалізація
інноваційних підходів змісту
Державних стандартів у системі
природничих предметів та
економіки»

15
вересня

25

Інформація на
сайті

29 вересня

34

Інформація на
сайті

13 жовтня

65

Інформація на
сайті

05 листопада

84

Методичні
рекомендації

Інструктивно-методична нарада
«Особливості викладання
математики у 2021/2022 н. р.»

12 листопада

27

Вироблення
методичних
рекомендацій

Інформаційна зустріч
«Пріоритетні напрями роботи
ЗДО на 2021/2022 н. р.»
Реалізація ініціативи «Online
Brickmate»

17 листопада

52

Інформація на
сайті

21 грудня

60

Інформація на
сайті

Семінар-практикум «Актуальні
питання діяльності психологічної
службив сучасних умовах»
Жовтень
Інструктивно-методична нарада з
питань організації та проведення
першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022»
Листопад
Інструктивно-методична нарада
«Особливості викладання фізики
та астрономії у 2021/2022 н. р.»

Грудень
Особливості проведення XXVII
виставки дидактичних та
методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині»

1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками
Протягом року працівники Інституту організовували роботу чотирьох постійно діючих
семінарів, 10 семінарів-тренінгів, двох науково-практичних семінарів, чотирьох семінарівпрактикумів, одного науково-методичного семінару, одного семінару-наради, двох шкіл
молодого педагога, п’яти шкіл педагогічної майстерності, семи мистецьких віталень, двох
круглих столів, однієї відеолекції, трьох онлайн-зустрічей, двох інструктивно-методичних
нарад, двох управлінських студій, двох методичних хабів, одного воркшопа, одного
фестивалю освітніх інновацій, двох брейнштормів, однієї робочої зустрічі тренерів з
англійської мови.
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№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Підрозділ,
відповідальний
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обл.
бібліотекою для
юнацтва
Кафедра
педагогіки та
психології
Вітюк В. В.

Назва заходу

Дата
К-сть
проведення учасників

Лютий
Мистецька вітальня
04 лютого
«Вольфганг-Амадей
Моцарт: музична сповідь
душі» (265 років від дня
народження
композитора)»

Семінар-тренінг
«Супровід діяльності
центрів професійного
розвитку педагогічних
працівників»
Відділ початкового Освітній супермаркет
навчання та
«Перші кроки до
дошкільного
оволодіння педагогічною
виховання
технологією. Секрети
Никитюк Л. М.,
організації освітнього
Папіж С. В.
процесу»
Відділ ЗНО та
Постійно діючий
моніторингових
навчально-методичний
досліджень
семінар «Методика
перевірки відкритої
Корнейко А. О.,
Сова О. О. (спільно частини тестових завдань
ЗНО–2021 (українська
з ЛРЦОЯО)
мова)»
Відділ виховної
Круглий стіл з
роботи
керівниками, методистами, керівниками гуртків
Никитюк І. В.,
закладів позашкільної
Романюк Н. С.
освіти «Професійна
компетентність педагога
закладу позашкільної
освіти як одна з умов його
успішної діяльності»
Відділ ЗНО та
Семінар-тренінг
моніторингових
«Навчання педагогічних
досліджень
працівників для роботи
на пунктах незалежного
Корнейко А. О.
тестування вчителів,
учасників сертифікації
2021 р.»
Відділ
Відеолекція «Леся
гуманітарних
Українка у колі родини
дисциплін
та сучасників»
Бондарук Л. М.
Відділ
Онлайн-зустріч із
гуманітарних
учасниками Волинського
дисциплін
осередку Асоціації
українських германістів
Заїка О. О.

Форма
підведення
підсумків

04–05
лютого

46

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості ВольфгангаАмадея Моцарта на
уроках музичного
мистецтва та
мистецтва
Виступ, презентація

11 лютого

37

Повідомлення на сайті

15 лютого

56

Тестування та відбір
кандидатів в
екзаменатори з
української мови

16 лютого

32

Інформаційнометодичні матеріали

16 лютого

20

Опрацювання
технологічних карт
«Інстуктор (старший
інструктор) пункту
незалежного
тестування вчителів»

19 лютого

42

Виставка у бібліотеці
ВІППО

18 лютого

15

Обговорення
результатів роботи
осередку, визначення
напрямків подальшої
роботи у 2021 році,
створення спільноти у
фейсбуці

34

12

Відділ ЗНО та
моніторингових
досліджень
Корнейко А. О.,
Бацмай С. А.,
(спільно з
ЛРЦОЯО)
10. Вітюк В. В.,
відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
11. Вітюк В. В.,
відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
12. Кафедра
менеджменту
освіти
Корнейко А. О.,
Остапйовський І.Є.

Березень
Постійно діючий
17 березня
навчально-методичний
семінар «Методика
перевірки відкритої
частини тестових завдань
ЗНО–2021 (англійська
мова)»
Відкриття XXVI обласної 17 березня
виставки дидактичних і
методичних матеріалів
«Творчі сходинки
педагогів Волині»

20

Добір кандидатів в
екзаменатори з
англійської мови

180

Інформація на сайті,
анотований каталог

17 березня

42

Критерії оцінювання
робіт

18 березня

21

«Розвиток критичного
19 березня
мислення засобами
наскрізного
інтегрованого курсу
“Культура
добросусідства”»
(управлінські студії)
Цикл семінарів-тренінгів
25–26
«Навчання педагогічних
березня
працівників для роботи
на пунктах тестування
ЗНО–2021»
Методичний хаб
30–31
«Професійний розвиток
березня
педагогів в умовах
реформування освітньої
галузі» (для вчителів
природничих дисциплін)
Квітень
16. Відділ початкового Школа молодого
07 квітня
навчання і
педагога «Специфіка
дошкільного
процесу формування у

26

Інформаційнометодичні матеріали.
Напрацювання
практичних
рекомендацій щодо
можливостей
застосування
моніторингових
процедур у
формуванні
внутрішньої системи
якості в закладах
освіти
Інформаційнометодичні матеріали

9.

Інструктивно-методична
нарада для членів
фахових журі обласної
виставки дидактичних і
методичних матеріалів
«Творчі сходинки
педагогів Волині»
«Моніторинг якості
освіти в умовах
модернізації освітнього
простору» (науковопрактичний семінар)

13. Кафедра
менеджменту
освіти
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Корнейко А. О.
14. Відділ ЗНО та
моніторингових
досліджень
Корнейко А. О.,
Приймачук Л. О.
15. Відділ
природничих
дисциплін
Григор’єва Н. В.,
Кащенюк М. Р.,
Стуга Л. М.

35

140

22

42

Опрацювання
технологічних карт
«Інстуктор (старший
інструктор) пункту
тестування ЗНО–2021»
Інформація на сайті

Інформація на сайті
ВІППО

виховання
Березіна О. М.
17. Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обл.
бібліотекою для
юнацтва
18. Відділ
гуманітарних
дисциплін
Олевська І. І.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

дітей навичок,
орієнтованих на сталий
розвиток»
Мистецька вітальня
«Незабутня Квітка»

08 квітня

19

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Квітки
Цісик на уроках
музичного мистецтва
та мистецтва

Воркшоп за освітньою
15 квітня
програмою методичного
хабу «Професійний
розвиток педагогів в
умовах реформування
освітньої галузі» у
номінаціях «Історія»,
«Правознавство» та
«Громадянська освіта»
Кафедра
«Створення
21 квітня
менеджменту
превентивного виховного
онлайн
освіти
простору через науковометодичне забезпечення
Рудь О. В.
розвитку компетентностей
педагогів» (методичний
хаб)
Вітюк В. В., відділ Закриття XXVI обласної
22 квітня
новацій та
виставки дидактичних і
передових
методичних матеріалів
педагогічних
«Творчі сходинки
технологій
педагогів Волині»
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Відділ ЗНО та
Постійно діючий
26 квітня
моніторингових
навчально-методичний
досліджень
семінар «Методика
перевірки відкритої
Корнейко А. О.,
частини тестових завдань
Бацмай С. А.,
ЗНО–2021 (англійська
(спільно з
ЛРЦОЯО)
мова)»
Відділ
Семінар-практикум
09 червня
інформатики та
«Сучасне освітнє
ІКТ
інформаційне середовище
засобами хмарних
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
технологій»
Відділ ЗНО та
Семінар-практикум
28 квітня
моніторингових
«Алгоритм роботи
досліджень,
уповноваженої особи
УЦОЯО на пункті
Корнейко А. О.
тестування» (онлайн)
(спільно з
ЛРЦОЯО)
Травень
Кафедра
Семінар-тренінг
25 травня
педагогіки та
«Супровід діяльності
психології
центрів професійного
розвитку педагогічних
Вітюк В. В.
працівників»

82

Сертифікат

36

Укладання
практичних кейсів

60

Інформація на сайті

23

Тестування та відбір
кандидатів в
екзаменатори з
англійської мови

19

База даних керівників
методичних об'єднань

66

Опрацювання ІММ
для уповноважених
осіб УЦОЯО.
Тестування

36

Виступ, презентація

25. Кафедра
менеджменту
освіти
Рудь О. В.

26. Кафедра
менеджменту
освіти
Шинкарук І. В.
27. Вітюк В. В.,
відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.;
відділ виховної
роботи
Червінська Н. Л.;
відділ
інформаційного
забезпечення
освіти
Кліванська Ю. А.
28. Вітюк В. В.,
відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.,
відділ управління
закладами освіти
Романюк С. В.
29. Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.,
відділ фізикоматематичних
дисциплін
Трачук Т. В.
30. Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.,
відділ фізикоматематичних

«Духовно-моральне
виховання як
інструментарій
формування
аксіологічних принципів
особистості» (семінарпрактикум для
педагогічних працівників
Столинсько-Смолярської
гімназії Рівненської ОТГ)
Обласна школа
педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»
Свято вшанування
учасників
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2021»

13 травня

21

Тест (онлайн)

18 травня

48

18 травня

200

Інформація на сайті,
відеотека, презентації,
матеріали з досвіду
роботи
Інформація на сайті

Школа педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»
на базі досвіду
переможців та лауреатів
конкурсу «Учитель року
– 2021», номінація
«Керівник закладу
освіти»

18 травня

20

Інформація на сайті,
відеотека, презентації,
матеріали з досвіду
роботи

Школа педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»
на базі досвіду
переможців та лауреатів
конкурсу «Учитель року
– 2021», номінація
«Математика»

18 травня

27

Інформація на сайті,
відеотека, презентації,
матеріали з досвіду
роботи

Школа педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»
на базі досвіду
переможців та лауреатів
конкурсу «Учитель року
– 2021», номінація
«Трудове навчання»

18 травня

18

Інформація на сайті,
відеотека, презентації,
матеріали з досвіду
роботи

37

дисциплін
Варемчук В. Я.
31. Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.,
відділ
гуманітарних
дисциплін
Сова О. О.
32. Відділ ЗНО та
моніторингових
досліджень
Корнейко А. О.,
Приймачук Л. О.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

18 травня

18

Інформація на сайті,
відеотека, презентації,
матеріали з досвіду
роботи

Цикл семінарів-тренінгів 18 травня
«Навчання педагогічних
працівників для роботи
на пунктах тестування
ЗНО–2021»
Червень
Відділ освітніх
Фестиваль освітніх
09 червня
інновацій
інновацій
Поліщук Н. А.
«Інноваційні практики
сучасної освіти»
Відділ
Семінар-тренінг «Робота з 11 червня
гуманітарних
аудіо як фактор мотивації
дисциплін
до іншомовної
Ураєва І. Г.
навчальної комунікації»
Відділ початкового Науково-практичний
11 червня
навчання та
семінар «Всеукраїнський
дошкільного
інноваційний проєкт “Я –
виховання
дослідник”»
Никитюк Л. М.
Відділ новацій та Коригування планів
17 червня
передових
роботи обласних
педагогічних
авторських лабораторій
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Відділ початкового Брейншторм «Сервіси та
29 червня
навчання та
платформи для
дошкільного
дистанційного навчання»
виховання
Папіж С. В.
Серпень
Відділ
Семінар-тренінг
27 серпня
гуманітарних
«Культура мови та нова
дисциплін
редакція Українського
Сова О. О.
правопису»
Вересень
Відділ освітніх
Онлайн-нарада
08 вересня
інновацій
«Нова українська школа:
перехід на наступний
рівень»

118

Опрацювання
технологічних карт
«Інструктор (старший
інструктор) пункту
тестування ЗНО –2021»

77

Презентаційні
матеріали з досвіду
роботи експериментальних шкіл області
Презентація власної
розробки

40. Кафедра
менеджменту
освіти

Школа педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап»
на базі досвіду
переможців та лауреатів
конкурсу «Учитель року
– 2021», номінація
«Українська мова та
література»

«Роль медіа у формуванні 16 вересня,
аксіологічних пріоритетів
онлайн
і світоглядних орієнтирів.
38

30

47

Матеріали для виступу
на Всеукраїнській
літній школі

180

Інформація на сайті,
робота над сайтом
авторських
лабораторій

29

Повідомлення на сайті

35

сертифікат

92

Договір про надання
освітніх послуг з
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
Укладання
практичних кейсів

17

Рудь О. В.,
Сташенко М. О.

41. Кафедра
менеджменту
освіти
Корнейко А. О.

Медіатехнології як засіб
патріотичного виховання
дітей та молоді»
(навчальний тренінг для
для педагогічних
працівників СтолинськоСмолярської гімназії
Рівненської ОТГ)
«Впровадження
технологій зовнішнього
оцінювання якості освіти
в реалізації концепції
Нової української школи:
проблеми та
перспективи» (науковометодичний семінар)

17 вересня

19

42. Відділ фізикоматематичних
дисциплін
Сусь С. І.

25

43.

Заняття постійно діючого 17 вересня
семінару-практикуму для
вчителів математики
закладів загальної
середньої освіти «Аналіз
підходів до розв’язування
задач ХХІI
Всеукраїнського турніру
юних математиків».
(Форма проведення
змішана: онлайн + очна)
Ресурсний центр
Організація та зміст
23 вересня
підтримки
ефективної діяльності
інклюзивної освіти вчителя-реабілітолога в
інклюзивно-ресурсному
Мазурик Т. В.
центрі
Відділ початкового Брейншторм «Сервіси та 23 вересня
навчання та
платформи для
дошкільного
дистанційного навчання»
виховання,
Папіж С. В.
Відділ виховної
Мистецька вітальня
23 вересня
роботи,
«Пабло Пікассо: всі
епохи в одному
Червінська Н. Л.
художнику» (140 років
спільно з
Волинською обл. від дня народження
видатного митця)
бібліотекою для
юнацтва
Жовтень
Відділ
Онлайн-зустріч із
06 жовтня
гуманітарних
учасниками Волинського
дисциплін
осередку Асоціації
українських германістів
Заїка О. О.

35

Матеріали семінару

33

Повідомлення на сайті

17

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Пабло
Пікассо на уроках
образотворчого
мистецтва та
мистецтва

20

Обговорення головних
подій XXVIII
Міжнародної наукової
конференції АУГ
«Германістика та
виклики часу: інтердисциплінарність,
інтернаціоналізація та
дигіталізація»;
знайомство з новими
членами осередку

44.

45.

46.

39

Розробка
рекомендацій з питань
удосконалення вмінь
оцінювальноаналітичної діяльності
щодо якості роботи
закладу. Презентація
«ЗНО: здобутки та
перспективи»
Вироблення
методичних
рекомендацій щодо
оформлення
розв’язань задач

06 жовтня

21

Відеоуроки розробки
проєктів

12 жовтня

15

Алгоритм роботи із
проведення
підвищення
кваліфікації з
використанням ОТС
платформи
Британської ради

12 жовтня

41

Інформація на сайті

19 жовтня

23

Мистецька вітальня
21 жовтня
«Іван Миколайчук: душа
поетичного кіно» (80
років від дня народження
видатного українського
кіноактора,
кінорежисера,
сценариста)
Круглий стіл
25 жовтня
«Забезпечення
суб’єктності навчання
шляхом використання
квест-технології»
Дистанційне навчання:
26 жовтня
організаційнометодичний аспект

10

Рекомендації,
діагностичний
інструментарій, моделі
оцінювання
інформаційнометодичні матеріали
Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Івана
Миколайчука на
уроках мистецтва

Постійно діючий
28 жовтня
навчально-методичний
семінар «Особливості
викладання української
мови в контексті аналізу
тестових завдань
зовнішнього незалежного
оцінювання 2021 року та
перспектив ЗНО – 2022»
55. Вітюк В. В., відділ Інструктивно-методична
28 жовтня
новацій та
нарада для членів
передових
фахових журі
педагогічних
всеукраїнського конкурсу
технологій
«Учитель року – 2022»
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.

47.

48.

49.

50.

51.

Відділ
інформатики та
ІКТ
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Кафедра теорії та
методики
викладання
шкільних
предметів, відділ
гуманітарних
дисциплін
Бацмай С. А.
Відділ початкового
навчання і
дошкільного
виховання
Березіна О. М.
Кафедра
менеджменту
освіти
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Корнейко А. О.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обла.
бібліотекою для
юнацтва

52. Відділ освітніх
інновацій
Камінська В.В.
53. Кафедра
менеджменту
освіти,
Шинкарук І. В.
54. Відділ ЗНО та
моніторингових
досліджень
Корнейко А. О.,
Сова О. О.

Семінар-тренінг
«Розробка візуальних
проєктів засобами
об’єктно орієнтованого
програмування»
Робоча зустріч тренерів з
англійської мови, які
готуватимуть
учителів до викладання
предмету в 5-х класах у
2022/2023 навчальному
році
Школа молодого
педагога «Становлення
компетентностей дитини
в умовах закладу
дошкільної освіти»
Управлінські студії
«Забезпечення якості
освіти в ЗЗСО» (круглий
стіл)

40

72

Збірка матеріалів

39

Методичні
рекомендації

30

Розробка методичних
рекомендацій

16

Інформація на сайті

56. Відділ
гуманітарних
дисциплін
Сова О. О.
57. Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обл.
бібліотекою для
юнацтва
58. Відділ
інформатики та
ІКТ
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
59. Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обл.
бібліотекою для
юнацтва
60. Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
спільно з
Волинською обл.
бібліотекою для
юнацтва
61. Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.

Семінар-тренінг «ЗНО
з української мови
і літератури»

28 жовтня

43

Обговорення

20

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Ференца
Ліста на уроках
музичного мистецтва
та мистецтва

04
листопада

26

Турніри з
розв’язування задач

Мистецька вітальня
30
«Нам необхідно віднайти листопада
себе…»
(до дня народження
відомого українського
співака Назарія
Яремчука)
Грудень
Мистецька вітальня
02 грудня
«Відомий і невідомий
Богдан Ступка»

15

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Назарія
Яремчука на уроках
музичного мистецтва
та мистецтва

15

Педагогічний діалог з
теми вивчення
творчості Богдана
Ступки на уроках
мистецтва

Узгодження планів
керівників обласних
авторських лабораторій
на 2022 рік

20

Наповнення сайта
обласних авторських
лабораторій

Листопад
Мистецька вітальня
04
«Ференц Ліст:
листопада
знаменитий романтик
ХІХ століття» (210 років
від дня народження
композитора та піаніста)
Семінар-нарада
«Розв’язування задач з
інформатики мовою
Python»

10 грудня

1.3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів
(з отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації)
Протягом року працівники Інституту провели 13 навчально-методичних семінарів, 86
семінарів-тренінгів, 59 семінарів-практикумів, три майстер-класи, два навчальних тренінги, 12
методичних хабів:
№
з/п
1.

2.

Підрозділ,
відповідальний

Дата
К-сть
проведення учасників

Назва заходу

Січень
Кафедра педагогіки та Семінар-тренінг «Розвиток
психології
емоційного інтелекту педагога»
Вітюк В. В.
(Комунальний заклад «Луцький
НВК № 9 Луцької міської ради»)
Відділ інформатики
Хмарні сервіси «G Suite» для
та ІКТ,
освіти
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

41

Форма
проведення

04 січня

63

Очна

04–05 січня

73

очна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Ягенська Г. В.
Кафедра педагогіки та
психології
Вітюк В. В.

Семінар-практикум «Конкурс
“Учитель року” як засіб творчої
самореалізації педагога»

04–05 січня

54

Онлайн/
очно

Семінар-тренінг «Організація
11–13 січня
роботи вчителя біології в “GoogleClassroom”»

25

Онлайн

Семінар-тренінг
12 січня
«Компетентнісний урок»
із педагогічними працівниками
Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
Кафедра педагогіки та Семінар-практикум «Тайм12–13 січня
психології
менеджмент як складова
Ткачук Н. М.
ефективної професійної діяльності
педагога»
Відділ виховної
Семінар-практикум
12, 15 січня
роботи,
«Використання сучасних
інформаційно-комп’ютерних
Червінська Н. Л.
технологій для реалізації
компетентнісного підходу в
мистецькій освіті»
Кафедра педагогіки та Семінар-практикум «Формування
13 січня
психології
готовності педагогів до
впровадження інклюзивного
Вітюк В. В.
навчання» (КЗ Луцький НВК
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької міської
ради Волинської області»)
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Організація
18–21 січня
методики викладання роботи вчителя біології в “Googleшкільних предметів
Classroom”»
Ягенська Г. В.
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Організація
21–22 січня
методики викладання дистанційного та онлайн-навчання
шкільних предметів
англійської мови»
Бацмай С. А.
Кафедра
Навчально-методичний семінар
20 січня
менеджменту освіти «Урок в технологіях критичного
мислення: менеджмент,
Лук’янчук Г. Я.
планування, аналіз, самоаналіз»
Кафедра
Навчально-методичний семінар
22 січня
менеджменту освіти «Сертифікація педагогів як
складова індивідуальної траєкторії
Корнейко А. О.
професійного розвитку: формат,
етапи, підготовка до участі»
Кафедра
Навчально-методичний семінар
25 січня
менеджменту освіти «Сертифікація педагогів як
Корнейко А. О.
складова індивідуальної траєкторії
професійного розвитку: формат,
етапи, підготовка до участі»
(вчителі початкових класів)
Відділ новацій та
Семінар- практикум «Освітньо26 січня
передових
професійна траєкторія педагога:

45

Онлайн

34

Онлайн

46

Онлайн

65

Онлайн

27

Онлайн

30

Онлайн,
16 год.

41

Онлайн

31

Онлайн

29

Онлайн

35

Онлайн

42

педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
15. Кафедра педагогіки
та психології
Вітюк В. В.
16. Кафедра
менеджменту освіти
Лук’янчук Г. Я.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

практичний аспект»

Семінар-тренінг «Розвиток
емоційного інтелекту педагога»

Навчально-методичний семінар
«Моніторинг якості професійної
діяльності як технологія і
мотиваційний фактор педагога
НУШ»
Відділ виховної
Семінар-тренінг «Мистецтво
роботи,
хореографії як засіб гармонійного
Сагайко В. С.
впливу на розвиток особистості»
Кафедра
Навчально-методичний семінар
менеджменту освіти «Урок в технологіях критичного
мислення: менеджмент,
Лук’янчук Г. Я.
планування, аналіз, самоаналіз»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Творчий урок
методики викладання математики: який він сьогодні?»
шкільних предметів
Трачук Т. В.
Лютий
Відділ природничих Семінар-тренінг «Ключові уміння
дисциплін
XXI століття. Якісне учіння.
Критичне мислення та
Григор’єва Н. В.
розв’язування проблем»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Організація
методики викладання дистанційного та онлайн-навчання
шкільних предметів
англійської мови»
Бацмай С. А.
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Використання
методики викладання міжнародних ресурсів з методики
шкільних предметів
викладання біології»
Ягенська Г. В.
Відділ ЗНО та
Семінар-практикум
моніторингових
«Сертифікаційна робота ЗНО –
досліджень
2021 з української мови і
літератури: форми завдань,
Корнейко А. О.;
ЛРЦОЯО, Климець І. особливості оцінювання, методика
Ю., Коханевич Т. В. перевірки» (пролонгований)
Кафедра педагогіки та Семінар-практикум «Формування
психології
готовності педагогів до
впровадження інклюзивного
Вітюк В. В.
навчання»
Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Психологічне
та психології
благополуччя всіх учасників
Турчина Л. І.
інклюзивного навчання»
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Формування
та психології
готовності педагогів до
Вітюк В. В.
впровадження інклюзивного
навчання»
Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Психологічне
та психології
благополуччя всіх учасників
Турчина Л. І.
інклюзивного навчання»

43

26–27 січня

31

Онлайн

27 січня

30

Онлайн

27 січня

37

Очна

29 січня

29

Онлайн

29 січня

42

Онлайн

01–03
лютого

31

Онлайн

02, 05
лютого

22

Онлайн,
16 год.

03–04
лютого

29

Онлайн

03 лютого
(І сесія),
09–11
червня
(ІІ сесія)

66

Онлайн,
очно

08 лютого

50

Онлайн

11–12
лютого

34

Онлайн

16, 17
лютого

32

Онлайн

18–19
лютого

43

Онлайн

28. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Муляр О. П.
29. Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
30. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
31. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Бацмай С. А.
32. Кафедра
менеджменту освіти
Лук’янчук Г. Я.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Семінар-тренінг «Дискусійні
методи навчання у професійній
компетентності вчителя НУШ»

19 лютого

34

Онлайн

Семінар-практикум «Діяльнісний
підхід у навчанні учнів початкової
школи»

19 лютого

32

Онлайн

19–20
лютого

24

Очно

Семінар-тренінг «Інтерактивні
платформи і додатки для вивчення
англійської мови» (платний)

20 лютого

20

Онлайн

Навчально-методичний семінар
«Моніторинг якості професійної
діяльності як технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Творчий урок
методики викладання математики: який він сьогодні?»
шкільних предметів
Трачук Т. В.
Відділ початкового
Семінар-практикум «Діяльнісний
навчання та
підхід у навчанні учнів початкової
дошкільного
школи»
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
Відділ природничих Семінар-практикум «Методичні
дисциплін
та організаційні особливості
підготовки учнів до ЗНО
Стуга Л. М.
з біології»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Розвиваємо
методики викладання мислення, навчаючи розв’язувати
шкільних предметів
задачі: комбінаторика»
Трачук Т. В.
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Дидактикота психології
методичне моделювання
Ткачук Н. М.
компетентнісно орієнтованого
уроку»
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Формування
та психології
готовності педагогів до
Вітюк В. В.,
впровадження інклюзивного
Семенов О. С.
навчання»
Відділ природничих Семінар-практикум
дисциплін
«Організація освітнього процесу
Кащенюк М. Р.
з хімії в умовах НУШ»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг
методики викладання «Дискусійні методи навчання
шкільних предметів
у професійній компетентності
Муляр О. П.
вчителя НУШ»

22 лютого

22

Онлайн

22 лютого

48

Онлайн

23 лютого

39

Онлайн

23, 24
лютого

37

Онлайн

23 лютого

50

Онлайн

23–24
лютого

32

Онлайн

23, 25
лютого

36

Онлайн

24 лютого

26

Очна

26 лютого

22

Онлайн

Семінар- тренінг «Інтернетсервіси. Готуємось до уроку»
(платний)

44

41. Відділ практичної
психології та
соціальної роботи
Казмірчук Н. М.
42. Відділ управління
закладами освіти
Барановська Р. Є.
43. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Трачук Т. В.
44. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
45. Відділ природничих
дисциплін
Григор’єва Н. В.
46.

47.

48.

49.

Березень
Семінар-тренінг «Фомування
безпечного освітнього
середовища»
Семінар-практикум «Протидія
та запобігання булінгу
(цькування) в закладах освіти
Семінар-тренінг «Навчаємо
математики відповідно до
Концепції “Нова українська
школа”: методики і технології»
Семінар-тренінг «Інтернетсервіси. Готуємось до уроку»
(платний)

Семінар-тренінг «Ключові уміння
XXI століття. Якісне учіння.
Критичне мислення
та розв’язування проблем»
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Формування
та психології
готовності педагогів до впровадВітюк В. В.
ження інклюзивного навчання»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Основи
методики викладання інклюзивного навчання іноземної
шкільних предметів
мови»
Бацмай С. А.
Кафедра
Навчально-методичний семінар
менеджменту освіти «Моніторингові дослідження у
Корнейко А. О.
внутрішній системі забезпечення
якості освіти ЗЗСО: організація
та проведення»
Ресурсний центр
Інклюзивні технології як умова
підтримки
успішної освіти дітей з
інклюзивної освіти
особливими освітніми потребами
Мазурик Т. В.,
Провальна Н. О.

50. Кафедра
менеджменту освіти
Корнейко А. О.
51. Кафедра педагогіки
та психології
Кінах Н. В.
52. Кафедра педагогіки
та психології
Кінах Н. В.

Навчально-методичний семінар
«Моніторингові дослідження у
внутрішній системі забезпечення
якості освіти ЗЗСО: організація та
проведення»
Семінар-тренінг «Формування
креативності й проактивності
педагога» (фіксована група)
Семінар-тренінг «Формування
креативності та проактивності
педагога» (педагоги Затурцівської
ТГ)

45

03–04
березня

31

Онлайн

03–04
березня

26

Онлайн

04–05
березня

51

Онлайн

06 березня

24

Онлайн

06–12
березня

26

Онлайн

11–12
березня

36

Онлайн

11, 18
березня

36

Онлайн,
16 год.

12 березня

20

Очна

13 березня
27 березня
07–08
квітня,
16 жовтня,
24 жовтня,
29–30
листопада,
11 грудня,
12 грудня
15 березня

31
24
45

Очна
Очна
Онлайн

32
28
36

Очна
Очна
Онлайн

28
28
22

Очна
Очна
Очна

15–16
березня

28

Онлайн

16–17
березня

40

Онлайн

53. Відділ управління
закладами освіти
Богданович О. І.
54. Кафедра педагогіки
та психології
Вітюк В. В.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Семінар-практикум
«Документаційний супровід
функціонування закладу освіти»
Семінар-практикум «Формування
готовності педагогів до
впровадження інклюзивного
навчання»
Кафедра теорії та
Семінар-практикум «Навчання
методики викладання екзаменаторів відкритої частини
шкільних предметів
тесту ЗНО з англійської мови»
Бацмай С. А.
Кафедра педагогіки та Семінар-практикум «Таймпсихології
менеджмент як складова
Ткачук Н. М.
ефективної професійної діяльності
педагога»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Навчаємо
методики викладання математики відповідно до
шкільних предметів
Концепції “Нова українська
Трачук Т. В
школа”: методики і технології»
Кафедра педагогіки та Семінар-тренінг «Психологічне
психології
благополуччя всіх учасників
Турчина Л. І.
інклюзивного навчання»
Кафедра теорії та
«Інноваційні напрямки STEMметодики викладання технологій як засоби реалізації
шкільних предметів
неперервної освіти»
Мартинюк О. С.
Відділ гуманітарних Методичний хаб «Професійний
дисциплін
розвиток педагогів в умовах
Бацмай С. А.
реформування освітньої галузі» на
тему «Планування, організація,
аналіз та самоаналіз уроку
іноземної мови»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг Використання
методики викладання міжнародних ресурсів з методики
шкільних предметів
навчання географії»
Ягенська Г. В.
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Комунікативна
методики викладання культура педагога»
шкільних предметів
Жалко Т. Й.
Відділ виховної
Семінар-практикум «Музичнороботи
творча діяльність як ефективний
метод формування мистецьких
Червінська Н. Л.
уподобань учнів»
Відділ природничих Семінар-тренінг «Основи
дисциплін
фінансової грамотності
Гребенюк Т. С.
як компетенції вчителя НУШ»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Вивчення
методики викладання сучасних біотехнологій у школі
шкільних предметів
за допомогою моделювання»
Ягенська Г. В.
Відділ виховної
Семінар-практикум «Розвиток
роботи
креативності учнів через
застосування оригінальних технік
Червінська Н. Л.
малювання»

46

15, 18
березня

43

Онлайн

16–17
березня

27

Онлайн

17 березня

20

Онлайн

17–18
березня

33

Онлайн

17, 19
березня

57

Онлайн

18–19
березня

41

Онлайн

19 березня

36

Онлайн

22 березня

19

Онлайн

22–24
березня

27

Онлайн

23 березня

36

Очно

23 березня

40

Очна

23–24
березня

32

Онлайн

23–25
березня

25

Онлайн

24, 25
березня

42

Онлайн

67. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Кобель Г. П.
68. Кафедра педагогіки
та психології
Кінах Н. В.
69. Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
70. Відділ освітніх
інновацій
Поліщук Н. А.
71. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
72. Кафедра педагогіки
та психології,
Остапйовський О. І.
73. Кафедра
менеджменту освіти
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.
74. Відділ освітніх
інновацій
Поліщук Н. А.
75. Кафедра теорії
та методики
викладання шкільних
предметів
Трачук Т. В.
76. Кафедра педагогіки
та психології
Ясінська Н. В.
77. Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
78. Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Варемчук В. Я.
79. Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання Никитюк
Л. М.,Папіж С. В.

Семінар-тренінг «Міжпредметні
зв’язки дисциплін природничоматематичного циклу із фізикою»

24–26
березня

39

Онлайн

Семінар-тренінг «Розвиток
креативності учнів через
застосування оригінальних технік
малювання»
Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»

25 березня

35

Онлайн

25 березня

32

Семінарпрактикум

Семінар-практикум «Формування
інноваційної компетентності
педагога»
Семінар-практикум «Освітньопрофесійна траєкторія педагога:
практичний аспект»

25 березня

30

Онлайн

25 березня

33

Онлайн

Семінар-тренінг «Формування
навичок ауторефлексії та її роль
у роботі педагога»
Навчальний семінар-практикум
«Релігійний компонент
в освітньому менеджменті:
нормативно-правовий аспект»
Семінар-практикум «Формування
інноваційної компетентності
педагога»
Майстер-клас «Як формувати в
учнів уміння і навички організації
дослідницької діяльності
на уроках математики: пошуки
і знахідки (з досвіду роботи)»
Квітень
Семінар-тренінг «Критичне
мислення. Запитання на уроці:
навіщо? до кого?»
«Практики та інструменти
оцінювання у початковій школі»

26 березня

32

Онлайн

29–30
березня

48

Онлайн

30 березня

44

Онлайн

31 березня

45

Онлайн

08 квітня

28

Онлайн

08 квітня

34

Семінартренінг

«Професійний розвиток педагогів
в умовах реформування освітньої
галузі»

12 квітня

30

Онлайн

Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»

12, 14, 20
квітня

273

Майстерклас

47

80. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
81. Кафедра
менеджменту освіти
Шинкарук І. В.
82. Кафедра педагогіки
та психології
Луцюк А. М.
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»

Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі».
Семінар-практикум «Спадщина
В. О. Сухомлинського у
формуванні компетентності
НУШ»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Основи
методики викладання інклюзивного навчання іноземної
шкільних предметів
мови»
Бацмай С. А.
Відділ інформатики
Методичний хаб «Професійний
та ІКТ,
розвиток педагогів в умовах
Остапчук Л. Р.,
реформування освітньої галузі»
Гісь І. В.
Кафедра
Методичний хаб «Професійний
менеджменту освіти розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.
(8 год.). Фіналісти ХХVI обласної
виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині»
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Технології,
дисциплін
що формують майбутнє.
Використання інтерактивних
Заїка О. О.
цифрових технологій на уроках
німецької мови»
Відділ гуманітарних «Інтернет-ресурси на уроках
дисциплін
історії та правознавства»
Олевська І. І.
Відділ виховної
Методичний хаб «Створення
роботи
превентивного виховного
простору через науковоВітюк В. В.,
методичне забезпечення розвитку
Никитюк І. В.
компетентностей педагогів»
Відділ виховної
Семінар-практикум «Перша
роботи
домедична допомога»
Сагайко В. С.
Відділ освітніх
«Волинезнавство в освітній
інновацій, відділ
та виховній практиці сучасної
виховної роботи
школи»
Романчук Г. Д.,
Силюк А. М.
Відділ практичної
Семінар-тренінг «Артметоди
психології та
в освітньому просторі: теорія
соціальної роботи
і практика»
Андрейчин С. Р.
Кафедра теорії та
Семінар-практикум «Навчання
методики викладання екзаменаторів відкритої частини
шкільних предметів
тесту ЗНО з англійської мови»
Бацмай С. А.
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13 квітня

79

Онлайн

13 квітня

77

Онлайн

13–15
квітня

35

Онлайн

13, 15
квітня

23

Онлайн

14 квітня

39

Сертифікати

14 квітня

15

Онлайн

14 квітня

25

Онлайн

20–21
квітня

37

Онлайн

21–22
квітня

23

Онлайн

22–23
квітня

33

Онлайн

22–23
квітня
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Онлайн

23 квітня

27

Онлайн

26 квітня

9

Онлайн

93. Кафедра
менеджменту освіти
Радецька І. В.

27 квітня

30

Онлайн

94.

05, 06, 07
травня

10

Очна

05–06
травня

40

Онлайн

11 травня

24

Онлайн

11–13
травня

26

Онлайн

13–14
травня

34

Онлайн

12 травня

38

Семінарпрактикум

13–14
травня

29

Онлайн

15 травня

38

Онлайн

19–20
травня

26

Онлайн

21 травня

32

Онлайн

24–26
травня

34

Онлайн

25 травня

28

Онлайн

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Семінар-практикум «Управління
мотивацією професійної
діяльності керівних
та педагогічних кадрів ЗЗСО»
Травень
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Розвиток
методики викладання професійної майстерності
шкільних предметів
вчителів англійської мови»
Бацмай С. А.
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Культура мови
дисциплін
та нова редакція Українського
Сова О. О.
правопису»
Відділ гуманітарних Семінар-практикум «Формування
дисциплін
економіко-правових компетентносОлевська І. І.
тей особистості в умовах
впровадження інтегрованого
курсу “Громадянська освіта”»
Кафедра
Семінар-практикум «Формування
менеджменту освіти, та розвиток рефлексивних умінь
Шинкарук І. В.,
педагогів. Створення портфоліо
відділ природничих
вчителя»
дисциплін
Григор’єва Н. В.
Відділ виховної
Семінар-практикум «Перша
роботи,
домедична допомога»
Сагайко В. С.
Відділ початкового
«Діяльнісний підхід у навчанні
навчання та
учнів початкової школи»
дошкільного
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Психологічне
та психології
благополуччя всіх учасників
Турчина Л. І.
інклюзивного навчання»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг
методики викладання «Експериментальні задачі
з фізики»
шкільних предметів
Кобель Г. П.
Відділ управління
Семінар-тренінг «Стратегічні
закладами освіти
тенденції розвитку українського
Романюк С. В.,
суспільства через призму освіти
Богданович О. І.
Кафедра теорії та
«Освітня робототехніка в системі
методики викладання сучасних педагогічних
шкільних предметів
технологій»
Мартинюк О. С.
Кафедра
Семінар-практикум «Формування
менеджменту освіти, та розвиток рефлексивних умінь
Шинкарук І. В.
педагогів.
Відділ природничих Створення портфоліо вчителя»
дисциплін
Григор’єва Н. В.
Кафедра
Семінар-практикум «Управління
менеджменту освіти мотивацією професійної
діяльності керівних та
Радецька І. В.
педагогічних кадрів ЗЗСО»
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106. Відділ управління
закладами освіти
Романюк С. В.,
Богданович О. І.
107. Кафедра
менеджменту освіти
Радецька І. В.

Методичний хаб «Практика
управління закладом освіти»

26–27
травня

13

Онлайн

Семінар-практикум «Управління
мотивацією професійної
діяльності керівних
та педагогічних кадрів ЗЗСО»
108. Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Творчий урок
методики викладання математики: який він сьогодні?»
шкільних предметів
Трачук Т. В.
Червень
109. Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Розвиток
та психології
емоційного інтелекту педагога»
Вітюк В. В.

31 травня

30

Онлайн

31 травня

45

Онлайн

01– 02
червня

37

Онлайн

110. Відділ гуманітарних
дисциплін
Заїка О. О.

02 червня

18

Онлайн

03 червня

25

Онлайн

08–09
червня

37

Онлайн

10 червня

39

Онлайн

15–16
червня

31

Онлайн

16–17
червня

37

Онлайн

16 червня

20

Онлайн

16 червня

30

Онлайн

17–18
червня

25

Очно

Семінар-тренінг для вчителів
німецької мови «Технології, що
формують майбутнє.
Використання інтерактивних
цифрових технологій на уроках
німецької мови»
111. Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Методичні
методики викладання аспекти впровадження
шкільних предметів
інтегрованого курсу “Культура
Муляр О. П.
добросусідства” в Новій
українській школі»
112. Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Формування
та психології
готовності педагогів до
Вітюк В. В.
впровадження інклюзивного
навчання»
113. Кафедра теорії та
Майстер-клас для працівників
методики викладання відділів ДРАЦС Волині
шкільних предметів
Жалко Т. Й.
114. Відділ управління
Семінар-тренінг «Інклюзивна
закладами освіти
освіта в умовах реформування
Романюк С. В.
галузі освіти в Україні.
Управлінський аспект»
(обласний)
115. Відділ управління
Семінар-тренінг «Інклюзивна
закладами освіти
освіта в умовах реформування
Романюк С. В.
галузі освіти в Україні.
Управлінський аспект»
(керівники ЗЗСО Турійської ТГ)
116. Кафедра педагогіки
Семінар-практикум «Ефективна
та психології
комунікація педагога в сучасному
Кліш П. А.
освітньому просторі»
117. Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Інноваційні
дисциплін
технології викладання історії
Олевська І. І.
та правознавства»
118. Кафедра
Навчальний тренінг «Медіаосвіта
менеджменту освіти та медіаінформаційна грамотність
Рудь О. В.,
в інноваційному освітньому
Сташенко М. О.
менеджменті»
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119. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Бацмай С. А.
120. Відділ управління
закладами освіти
Романюк С. В.,
Богданович О. І.
121. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Трачук Т. В.
122. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Трачук Т. В.
123. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Трачук Т. В.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

Семінар-тренінг «Навчання
іноземної мови на початковому
етапі з використанням методу
асоціативних символів»
Семінар-тренінг «Стратегічні
тенденції розвитку українського
суспільства через призму освіти»

18 червня

23

Очна

22–23
червня

18

Онлайн

Семінар-тренінг «Розвиваємо
мислення, навчаючи розв’язувати
задачі: комбінаторика»

23 червня

35

Онлайн

35

Онлайн

35

Онлайн

52

Онлайн

40

Онлайн

25

Очно

24

Онлайн

56

Очна

12

Очно

23

Очна

33

Онлайн

Майстер-клас «Як формувати в
25 червня
учнів вміння і навики дослідницької
діяльності на уроках математики:
пошуки і знахідки»
Семінар-тренінг «Навчаємо
29–30
математики відповідно до
червня
Концепції “Нова українська
школа”: методики і технології»
Серпень
Кафедра
Навчальний тренінг «Медіаосвіта
26–27
менеджменту освіти та медіаінформаційна грамотність
серпня
Рудь О. В.,
в інноваційному освітньому
Сташенко М. О.
менеджменті»
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Культура мови
27 серпня
дисциплін
та нова редакція Українського
Сова О. О.
правопису»
Вересень
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Вивчення
09 вересня
методики викладання сучасних біотехнологій у школі
шкільних предметів
за допомогою моделювання»
Ягенська Г. В.
Кафедра
Навчально-методичний семінар
10 вересня,
менеджменту освіти «Моніторингові дослідження у
30 вересня
Корнейко А. О.
внутрішній системі забезпечення
якості освіти ЗЗСО: організація
та проведення»
Відділ виховної
Навчально-методичний семінар
22–24
роботи
«Особливості організації
вересня
практичних занять з предмету
Корнейко М. М.
“Захист України” (рівень
стандарт) у ЗЗСО»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Ігрові технології 24 вересня
методики викладання в освітньому процесі»
шкільних предметів
Муляр О. П.,
Жалко Т. Й.
Відділ управління
Семінар-практикум «Реалізація
24 вересня
закладами освіти
заходів щодо запобігання,
Богданович О. І.
виявлення і реагування на випадки
насильства, надання допомоги
учасникам конфліктної ситуації»
Кафедра
Cемінар-практикум «Освітньо24 вересня
менеджменту освіти професійна траєкторія педагога:
Шинкарук І. В.
практичний аспект»
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132. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
133. Кафедра
менеджменту освіти
Радецька І. В.
134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Семінар-практикум «Освітньопрофесійна траєкторія педагога:
практичний аспект»

Семінар-тренінг «Серфінг
управління як інноваційний
ресурс у роботі керівника закладу
освіти»
Відділ початкового
«Супервізія як стратегія
навчання та дошкіль- покращення якості викладання»
ного виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
Відділ гуманітарних Методичний хаб «Професійний
дисциплін
розвиток педагогів в умовах
Бацмай С. А.
реформування освітньої галузі»
на тему «Формування мовленнєвої
компетенції (навчання читання,
аудіювання, усного мовлення
та письма)» – Школа молодого
вчителя іноземної мови
Жовтень
Кафедра
Навчально-методичний семінар
менеджменту освіти «Моніторингові дослідження
Корнейко А. О.
у внутрішній системі якості освіти
ЗЗСО: організація та проведення»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Використання
методики викладання міжнародних ресурсів з методики
шкільних предметів
викладання біології»
Ягенська Г. В.
Відділ природничих Семінар-тренінг «Ключові уміння
дисциплін
XXI століття. Якісне учіння.
Критичне мислення та
Григор’єва Н. В.
розв’язування проблем»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Ключові уміння
методики викладання ХХІ століття. Критичне мислення
шкільних предметів
та уміння розв’язувати проблеми»
Бацмай С. А.
Відділ виховної
Тренінги підвищення
роботи
кваліфікації тренерів-педагогів,
Червінська Н. Л.
педагогів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
нового Державного стандарту
базової середньої освіти «Нова
українська школа: адаптаційний
цикл базової середньої освіти»
(освітня галузь «Мистецтво»)
Відділ освітніх
Семінар-тренінг «Особливості
інновацій
перебування ВІЛ-позитивної
Поліщук Н. А.
дитини у закладі освіти»
Відділ управління
Методичний хаб «Практика
закладами освіти
управління закладом освіти»
Романюк С. В.,
Богданович О. І.
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29 вересня

38

Онлайн

29–30
вересня

20

Онлайн

29–30
вересня

31

Семінартренінг

29 вересня

48

Онлайн

01 жовтня

24

Онлайн

05–06
жовтня

25

Онлайн

05–07
жовтня

22

Онлайн

06–07
жовтня

11

Онлайн

Онлайн

08–17
жовтня,
26 жовтня –
19 грудня

07 жовтня

26

Онлайн

07 жовтня

53

Онлайн

143. Відділ виховної
роботи, Сагайко В. С.
144. Відділ виховної
Роботи
Червінська Н. Л.

Семінар-практикум «Сучасний
урок фізичної культури»
Семінар-практикум «Застосування
ігрового методу в музичному
мистецтві як ефективного засобу
розвитку творчих здібностей
учнів»
Семінар-практикум «Реалізація
компетентнісного підходу
на уроках біології й екології»
Семінар-тренінг «Сучасні підходи
та методи у навчанні польської
мови»

07–08
жовтня
11 жовтня

32

Онлайн

30

Очна

11–12
жовтня

29

Онлайн

11–12
жовтня

14

Онлайн

Семінар-тренінг «Емоційне
вигорання та професійна
деформація працівників освітніх
організацій»

12 жовтня

22

Онлайн

Семінар-тренінг «Інклюзивна
18–19
освіта в умовах реформування
жовтня
галузі освіти в Україні.
Управлінський аспект»
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Урок зарубіжної
18–20
дисциплін
літератури в НУШ: орієнтири
жовтня
Степанюк С. О.
і технології»
Відділ початкового
Семінар-тренінг «Діяльнісний
19–20
навчання та дошкіль- підхід у навчанні учнів початкової
жовтня
ного виховання
школи»
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Використання
20 жовтня
методики викладання міжпредметних зв’язків
шкільних предметів
у викладанні дисциплін суспільноМиць М. Я.
гуманітарного циклу»
Відділ природничих Семінар-тренінг «Ключові уміння
22–23
дисциплін
XXI століття. Якісне учіння.
жовтня
Григор’єва Н. В.
Критичне мислення
та розв’язування проблем»
Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Дизайн26–27
та психології
мислення в роботі педагога»
жовтня
Кінах Н. В.,
Остапйовський О. І.
Відділ управління
Семінар-практикум
26–27
закладами освіти
«Документаційний супровід
жовтня
Богданович О. І.
функціонування закладу освіти»
Відділ виховної
Семінар-практикум «Техніки
26, 27
роботи
образотворчого мистецтва як засіб
жовтня
Червінська Н. Л.
розвитку естетичного
світосприйняття учнів»
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум
27 жовтня
та психології
«Психологічне благополуччя
Турчина Л. І.
всіх учасників інклюзивного
навчання»
Відділ виховної
Семінар-практикум «Віртуальна
27 жовтня
роботи спільно
виставка – багатокомпонентна

31

Онлайн

27

Онлайн

21

Онлайн

24

Онлайн

21

Онлайн

29

Онлайн

27

Онлайн

33

Онлайн

31

Онлайн

31

Онлайн

145. Відділ природничих
дисциплін
Стуга Л. М.
146. Відділ гуманітарних
дисциплін
Степанюк С. О.
147. Відділ практичної
психології та
соціальної роботи
Андрейчин С. Р.,
Турчина Л. І.
148. Відділ управління
закладами освіти
Романюк С. В.
149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.
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з Волинською
обласною
бібліотекою для
юнацтва
Романюк Н. С.
158. Кафедра
менеджменту освіти
Лук’янчук Г. Я.

форма популяризації
інформаційних ресурсів шкільної
бібліотеки»
27 жовтня

36

Онлайн

27 жовтня

20

Очна

160. Кафедра педагогіки
та психології
Вітюк В. В.

27–28
жовтня

36

Онлайн

161.

27–28
жовтня

36

Онлайн

28 жовтня

30

Онлайн

28 жовтня

29

Онлайн

29 жовтня

31

Онлайн

29 жовтня

38

Онлайн

02–03
листопада

28

Онлайн

10–11
листопада

26

Онлайн

159. Відділ природничих
дисциплін
Кащенюк М. Р.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

Навчально-методичний семінар
«Управління розвитком
професійної компетентності
педагогічних працівників:
технологічний аспект»
Семінар-практикум
«Організація освітнього процесу
з хімії в умовах НУШ»

Семінар-практикум «Формування
готовності педагогів до
впровадження інклюзивного
навчання»
Кафедра теорії та
Семінар-практикум «Сучасні
методики викладання підходи до організації роботи
шкільних предметів
шкільного музею»
Миць М. Я.;
відділ виховної
роботи, Силюк А. М.
Відділ ЗНО
Навчально-методичний семінар
та моніторингових
«Особливості викладання історії
досліджень
України в контексті аналізу
Корнейко А. О.;
тестових завдань зовнішнього
відділ гуманітарних
незалежного оцінювання»
дисциплін
Олевська І. І.
Кафедра теорії та
Семінар-практикум «STEMметодики викладання технології як засоби реалізації
шкільних предметів
неперервної освіти»
Мартинюк О. С.
Відділ новацій
Семінар-практикум «Освітньота передових
професійна траєкторія педагога:
практичний аспект»
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Кафедра педагогіки
Семінар-тренінг «Психологічне
та психології
благополуччя всіх учасників
Турчина Л. І.
інклюзивного навчання»
Листопад
Кафедра педагогіки
Семінар-практикум
та психології, відділ «Виховання особистості на основі
виховної роботи
цінностей»
Ткачук Н. М.,
Никитюк І. В.,
Романюк Н. С.
(участь)
Відділ практичної
Семінар-тренінг «Розвиток
психології та
життєвих компетентностей
соціальної роботи
учасників освітнього процесу»
Казмірчук Н. М.
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168. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Бацмай С. А.
169. Кафедра педагогіки
та психології
Ясінська Н. В.
170. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
171. Відділ виховної
роботи,
Сагайко В. С.
172. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
173. Кафедра теорії та
методики викладання
шкільних предметів
Бацмай С. А.
174. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій, відділ
виховної роботи
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.,
Червінська Н. Л.
175. Кафедра педагогіки
та психології
Дем’янюк О. Й.
176. Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
177. Відділ освітніх
інновацій
Камінська В. В.
178. Кафедра педагогіки
та психології
Луцюк А. М.
179. Відділ гуманітарних
дисциплін
Бацмай С. А.

Семінар-тренінг «Ключові уміння
ХХІ століття. Спілкування
та співпраця»

11–12
листопада

20

Онлайн

Семінар-тренінг «Критичне
мислення. Запитання на уроці:
навіщо? до кого?»
Семінар-практикум «Конкурс
“Учитель року” як засіб творчої
самореалізації педагога»

17
листопада

34

Онлайн

22
листопада

44

Онлайн

Семінар-практикум «Перша
домедична допомога»

22–23
листопада

27

Онлайн

Семінар-практикум «Конкурс
“Учитель року” як засіб творчої
самореалізації педагога»

23
листопада

26

Очно

Семінар-тренінг «Ключові уміння
ХХІ століття. Креативність
і уява»

23–24
листопада

20

Онлайн

Семінар-практикум «Конкурс
“Учитель року” як засіб творчої
самореалізації педагога»

24
листопада

36

Очно

Семінар-практикум «Особливості
розвитку Волинської губернії
в добу української революції
(1917–1921): вчителю історії для
компетентнісного вдосконалення»
Семінар-тренінг «Інтернетсервіси. Готуємось до уроку»
(платний)

25
листопада

35

Онлайн

27
листопада

21

Онлайн

Семінар-практикум «Музейна
педагогіка в практиці сучасного
закладу освіти»
Семінар-практикум «Спадщина
В. О. Сухомлинського у
формуванні компетентності НУШ»
Методичний хаб «Професійний
розвиток педагогів в умовах
реформування освітньої галузі»
на тему «Оцінювання навчальних
досягнень здобувачів освіти
з іноземної мови»

29–30
листопада

38

Онлайн

30
листопада

36

Онлайн

30
листопада

22

Онлайн
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180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Грудень
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Сучасні підходи
дисциплін
та методи у навчанні польської
Степанюк С. О.
мови і літератури»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Розвиток
методики викладання професійної майстерності
шкільних предметів
вчителів англійської мови»
Бацмай С. А.
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Міжпредметні
методики викладання зв’язки дисциплін природничошкільних предметів
математичного циклу із фізикою»
Кобель Г. П.
Відділ новацій
Семінар-практикум «Освітньота передових
професійна траєкторія педагога:
педагогічних
практичний аспект»
технологій
Шинкарук І. В.,
Свитка Н. В.
Кафедра
Навчально-методичний семінар
менеджменту освіти «Сертифікація педагогів як
Корнейко А. О.
складова індивідуальної траєкторії
професійного розвитку: формат,
етапи, підготовка до участі»
Відділ гуманітарних Семінар-тренінг «Реалізація
дисциплін
інноваційних практик i
Ураєва І. Г.
альтернативних підходів в умовах
дистанційного та змішаного
навчання французької мови»
Кафедра теорії та
Семінар-тренінг «Ключові уміння
методики викладання ХХІ століття. Цифрова
шкільних предметів
грамотність»
Бацмай С. А.
Відділ освітніх
Семінар-практикум «Формування
інновацій
інноваційної компетентності
Поліщук Н. А.
педагога»
Відділ початкового
Семінар-тренінг «Практики
навчання
та інструменти оцінювання
та дошкільного
у початковій школі»
виховання
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.

02 грудня

17

Онлайн

07, 08, 09
грудня

16

Очна

15 грудня

24

Онлайн

15 грудня

30

Онлайн

15–16
грудня

28

Онлайн

Онлайн

20–21
грудня

21–22
грудня

25

Онлайн

22 грудня

24

Очно

27 грудня

24

Онлайн

2. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021»
У 2021 році в області проведено другий, регіональний тур всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2021» у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове
навчання», «Українська мова та література».
На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України до участі в конкурсі «Учитель
року – 2021» зареєструвалося 207 педагогів Волинської області. У першому, зональному турі
Конкурсу взяли участь 204 педагоги: в номінації «Керівник закладу освіти» – 39,
«Математика» – 66, «Трудове навчання» – 36, «Українська мова та література» – 63.
Згідно з рішенням оргкомітету до другого туру Конкурсу допущено 49 педагогічних
працівників, з яких 39 взяли участь у Конкурсі. З них: 11 – у номінації «Керівник закладу
освіти», 10 – «Математика», по дев’ять – у номінаціях «Трудове навчання» й «Українська мова
та література».
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Другий тур Конкурсу проходив з 01 по 28 лютого на базі Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти. Працівники Інституту провели відповідну організаційну
роботу та створили належні умови для конкурсних випробувань. Фахову майстерність учителі
продемонстрували в таких конкурсних випробуваннях: «Методичний практикум» («Аналіз
поетичного твору»), «Контрольна робота» («Творча робота», «Дорожня карта творчого
проєкту»), «Урок», «Дистанційний урок». Керівники закладів освіти показали управлінську
компетентність у випробуваннях: «Управлінська задача», «Фасилітаційна сесія», «Освітній
проєкт», «Управлінський практикум».
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.
Згідно з рішеннями фахових журі переможцями другого туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2021» визнано:
Дубину Олександра Дмитровича, директора комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області;
Жаловагу Ірину Леонідівну, вчителя математики навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохова Волинської області;
Костюк Ольгу Іванівну, вчителя української мови та літератури комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області;
Мазур Тетяну Володимирівну, вчителя трудового навчання комунального закладу
загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
Ці педагоги у квітні 2021 року брали участь у третьому турі конкурсу. О. Д. Дубина став
його фіналістом.
У травні в актовому залі ВІППО проведено свято вшанування учасників другого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», на якому переможців та лауреатів конкурсу
нагороджено почесними грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та
грошовими преміями. Окремо відбулися засідання шкіл педагогічної майстерності, де
переможці та лауреати конкурсу провели майстер-класи з обміну досвідом.
Конкурс у черговий раз підтвердив свою значимість у виявленні та підтримці творчої
праці педагогічних працівників, підвищенні їх професійної майстерності, популяризації
педагогічних здобутків, приверненні уваги громадськості, органів влади до освітянських
проблем, засвідчив піднесення ролі вчителя у суспільстві.
Шинкарук І. В., Свитка Н. В., методисти Інституту
Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) фестивалю уроків КДМС
«Використання біблійних історій в навчальному процесі» (лютий, ЗЗСО області / дистанційно,
Рудь О. В., Сташенко М. О.).
Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу ХVІ
всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування –
2021» (березень, ВІППО /дистанційно, Рудь О. В., Сташенко М. О.).
Конкурс-захист студентських науково-дослідних робіт «Суспільство XXI століття очима
молоді» комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської
обласної ради. Члени журі (травень, Муляр О. П., Жалко Т. Й.).
Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних
педагогів «Нові технології у новій школі» (Андрейчин С. Р.,Казмірчук Н. М.).
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2020/2021 н. р.
(січень-березень, Никитюк І. В., Романюк Н. С.).
Засідання членів організаційного комітету щодо пропозицій персонального складу журі
та критеріїв оцінювання конкурсних робіт ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у 2020/2021 н. р. (лютий, Никитюк І. В., Романюк Н. С.).
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Засідання членів організаційного комітету «Про підсумки ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості” у 2020/2021 н. р. (березень, Никитюк І. В.,
Романюк Н. С.).
І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів
позашкільної освіти (червень – липень, Романюк Н. С.).
Засідання членів організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (червень, Романюк Н. С.).
3. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду
У 2021 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду шести
педагогів області:
Адреса досвіду
(П.І.Б., посада, заклад освіти)
Никитюк Віктор Миколайович, учитель
фізики ОНЗ НВК «Локачинська ЗОШ І–ІІІ
ст. – гімназія»
Савочка Людмила Миколаївна, вчитель
географії КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ
ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької
міської ради»
Орищук Галина Дмитрівна, вчитель
музичного мистецтва КЗ «Луцька гімназія
№ 18 Луцької міської ради»
Вавриш Володимир Трохимович, учитель
предмету «Захист України»
загальноосвітньої школи I–III ступеня
с. Мизове Старовижівського району
Тішкова Людмила Андріївна, директор
школи НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів-ліцей № 1 імені Євгена
Шабліовського Камінь-Каширської
районної ради»
Семенова-Сусь Ольга Олександрівна,
вчитель математики Волинського
обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою імені Героїв
Небесної сотні
Сахарчук Оксана Ярославівна, директор
опорного навчального закладу «Навчальновиховний комплекс “Локачинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів –
гімназія”»

Тема досвіду
Формування ключових
компетентностей учнів засобами
ІКТ
Використання мультимедійних
технологій для формування
інформаційної компетентності
учнів на уроках географії

Савош В. О.

Формування національної
свідомості учнів засобами
музичного фольклору
Сучасні підходи до організації
військово-патріотичного
виховання в закладі загальної
середньої освіти
Формування творчо спрямованої
особистості в умовах реалізації
Нової української школи

Червінська Н. Л.

Формування в ліцеїстів умінь
і навиків організації пізнавальної
дяльності через дослідницький
підхід при вивченні
математичних предметів
Інноваційне освітнє середовище
– простір розвитку особистості

Трачук Т. В.

Завершено перший рік вивчення досвіду

Адреса досвіду
Габзалілова Людмила Миколаївна,
вихователь-методист комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 6 Луцької міської ради»
Вальчишин Олена Олегівна, вчитель
музичного мистецтва та мистецтва КЗЗСО
«Рожищенський ліцей № 4»

Відповідальний

Тема досвіду
Модель організаційнопедагогічного забезпечення
професійного
становлення молодих педагогів
Виховання емоційно-ціннісного
ставлення до мистецтва на основі
взаємозв’язку різних видів творчої
діяльності
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Григор’єва Н. В.

Корнейко М. М.

Богданович О. І.

Романюк С. В.,
Богданович О. І.

Відповідальний
Березіна О. М.

Червінська Н. Л.

Грицина Оксана Миколаївна, вчитель
музичного мистецтва та мистецтва ЗОШ І–
ІІІ ст. с. Мерва Горохівського району
Прокопів Наталія Анатоліївна, вчитель
образотворчого мистецтва ЗЗСО «Ліцей
№ 1 м. Ковеля»
Оліда Ірина Ярославівна, вчитель
математики КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської
ради»
Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель
іспанської мови комунального закладу
«Луцька гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»
Якимчук Наталія Михайлівна, вчитель
німецької мови Княгининівського ліцею
Волинської обласної ради
Аршулік Тетяна Петрівна, вчитель
німецької мови комунального закладу
загальної середньої освіти Рожищенський
ліцей № 4 Рожищенської районної ради
Волинської області

Використання сучасних цифрових
технологій в мистецькій освіті
як засіб художньо-творчого
самовираження учнів
Корекція проявів девіантної
поведінки учнів на уроках
образотворчого мистецтва
«Розвиток предметних і ключових
компетентностей учнів через
опанування математичних знань
за індивідуальною освітньою
траєкторією»
Інноваційні технології як засіб
підвищення ефективності
вивчення іспанської мови

Червінська Н. Л.

Предметно-мовне інтегроване
навчання – мережа сталого
розвитку CLIL у школі
Організація проєктної роботи
на уроках німецької мови
з використанням цифрових
технологій

Заїка О. О.

Червінська Н. Л.
Трачук Т. В.

Заїка О. О.

Заїка О. О.

4. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських
інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів)
Учнівські олімпіади
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2020 року № 1398
«Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси
з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» у зв’язку зі встановленням
карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ІІІ та ІV
етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2021 навчальному
році не проводилися.
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-олімпіади,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012
№ 671 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за
№ 1074/21386.6, на виконання наказу Управління освіти і науки Волинської обласної
державної адміністрації від 30 листопада 2020 року № 370 «Про проведення Волинських
учнівських інтернет-олімпіад з астрономії та фізики у 2020/2021 навчальному році», з метою
виявлення, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння широкому
залученню школярів до інтелектуальних змагань, що проводяться з використанням мережі
«Інтернет», Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено перший
(20 грудня 2020 року – відбірковий) та другий (11 січня 2021 року – фінальний) етапи
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з астрономії (далі – інтернет-олімпіада з
астрономії); також проведено перший (27 грудня 2020 року) та другий (12 січня 2021 року)
етапи Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики (далі – інтернет-олімпіада з фізики).
Організатором та координатором цих інтернет-олімпіад був Волинський інститут
післядипломної педагогічної освіти (відділ фізико-математичних дисциплін), який здійснював
організаційно-методичне забезпечення. Такий вид інтелектуальних змагань з використанням
дистанційних технологій проведено вперше.
Учасниками Волинських учнівських інтернет-олімпіад 2020/2021 н. р. стали: з астрономії –
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65 школярів із 38 закладів загальної середньої освіти області, з фізики – 313 із 64-х закладів.

Інтернет-олімпіади проведено з дотриманням законодавства України в частині
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD – 19 в
онлайн-режимі реального часу із використанням форми «Google» та онлайнового сервісу
«Google Meet».
З метою забезпечення рівних умов для всіх учасників інтернет-олімпіад, згідно з
інструкцією щодо проведення, виконання завдань фінального етапу здійснено в онлайнрежимі з увімкненими мікрофоном та відеокамерою. У разі виникнення питань, не пов’язаних
із відповідями (розв’язками) завдань, учасники зверталися виключно у рамках чату до
відповідальної особи за проведення.
Інформацію про проведення та результати перевірки робіт учасників інтернет-олімпіад
розміщено на сайті Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти у розділі
«Олімпіади та конкурси» в підрозділі «Олімпіади 2020/2021 навчального року».
Журі інтернет-олімпіад сформовано з науковців та студентів Волинського національного
університету імені Лесі Українки, а також педагогів закладів освіти області, склад якого
затверджено наказом Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Інтернет-олімпіада з астрономії
В інтернет-олімпіаді з астрономії взяли участь 65 учнів, з них: один – 9 класу, 17 – 10
класів, 47 – 11-х; з яких: 60 % – учні міських закладів освіти (м. Луцька – 31 %, м. Ковеля –
18,5 %, м. Володимир-Волинський – 6 %, м. Нововолинськ – 4,5 %), 35,4 % – сільських (15,4
% – Камінь-Каширського, 13,8 % – Ковельського, 6,2 % – Луцького районів), 4,6 % – закладів
освіти обласного підпорядкування.
За підсумками олімпіади переможцями стали 22 учні (33,8 %), з яких: три (13,6 %)
показали найкращі результати, виборовши І місця, сім (31,8 %) – ІІ місця і 12 (54,6 %) –
ІІІ місця.
Серед учнів 10 класів дев’ять (50 %) визначено переможцями (відзначено дипломами
І ступеня – два, ІІ ступеня – два, ІІІ ступеня – п’ять переможців) з відсотком результативності
50 %, серед учнів 11 класів – 13 (27,7 %) переможців (відзначено дипломом І ступеня одного,
ІІ ступеня – п’ять переможців, ІІІ ступеня – сім) із відсотком результативності 28 % (табл. 1).
Таблиця 1
Результативність учасників
Волинської учнівської інтернет олімпіади з астрономії 2020/2021 н. р.
Диплом

Клас
10
11
Всього

І ст.
2
1
3

ІІ ст.
2
5
7

Кількість
переможців

ІІІ ст.
5
7
12

9
13
22

Кількість
учасників
18
47
65

Якісний
показник
50
27,66
33,85

Аналізуючи результативність участі школярів області в інтернет-олімпіаді у розрізі
класів, робимо висновок: вищий якісний показник (50 %) продемонстрували учні 10 класу,
учні 11-го – 27, 66 % (див. табл. 1); у розрізі міст, районів та ліцеїв обласного підпорядкування
найвищий якісний показник продемонстрували учні обласних ліцеїв (Волинський науковий
ліцей Волинської обласної ради та Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради)
– 100 % (рис. 2, табл. 2). Високий якісний показник також продемонстрували учні закладів
освіти міста Луцька – 55 % (11 переможців із 20 учасників; відзначено дипломом І ступеня
одного, ІІ ступеня – чотирьох, ІІІ ступеня – шістьох переможців); у розрізі районів, які
утворені відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ
«Про утворення та ліквідацію районів» (Володимир-Волинський, Камінь-Каширський,
Ковельський, Луцький райони) найвищий якісний показник продемонстрували учні закладів
освіти Луцького району – 25 %.
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Аналізуючи кількість переможців у розрізі учителів, що їх підготували, – по два переможці:
– Дубенський Іван Васильович, учитель Волинського наукового ліцею-інтернату
Волинської обласної ради (два І місця);
– Силка Василь Сергійович, учитель комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради» (два ІІ місця);
– Костюк Вадим Миколайович, учитель комунального закладу «Луцька гімназія № 18
Луцької міської ради» (два ІІІ місця);
– Карпець Ананій Оксентійович, учитель комунального закладу «Луцька гімназія № 4
імені Модеста Левицького Луцької міської ради» (два ІІІ місця).
Результативніть учнів ЗЗСО
ЗЗСО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

СІЛЬСЬКІ ЗЗСО

МІСЬКІ ЗЗСО

Результативність

[]

3
3

[]

4

23

38,50%

15

39

кількість переможців

Загальна кількість учасників

Рисунок 2. Результативність учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади
з астрономії у розрізі ЗЗСО (сільських, міських, обласного підпорядкування)
Таблиця 2
Результативність учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади
з астрономії у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
Район/місто/ЗЗСООП

Диплом

К-сть
Якісний
Кількість
Всього
учасників, показник,
переможців учасників
%
%
0
0
0,00
0,0
1
10
15,38
10,0

І

ІІ ІІІ

Володимир-Волинський

0

0

0

Камінь-Каширський

0

0

1

Ковельський

0

0

2

2

9

13,85

22,2

Луцький

0

1

0

1

4

6,15

25,0

ВСЬОГО

0

1

3

4

23

35,38

17,4

м. Володимир-Волинський

0

0

1

1

4

6,15

25,0

м. Ковель

0

0

1

1

12

18,46

8,3

м. Луцьк

1

4

6

11

20

30,77

55,0

м. Нововолинськ

0

1

1

2

3

4,62

66,7

ВСЬОГО

1

5

9

15

39

60,00

38,5

Волинський науковий ліцей

2

0

0

2

2

3,08

100,0

Військовий ліцей
Нововолинський науковий ліцей

0

0

0

0

0

0,00

0,0

0

1

0

1

1

0,32

100,0

ВСЬОГО

2
3

1
7

0
12

3

3

4,62

100,0

22
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РАЗОМ
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Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної
адміністрації від 28 січня 2021 року № 17 «Про підсумки проведення Волинської учнівської
інтернет-олімпіади з астрономії у 2020/2021 навчальному році» нагороджено 107 переможців,
271 учасника та відзначено подяками управління освіти і науки облдержадміністрації 76
педагогів, які підготували переможців.
Усі учасники та переможці отримали електронні дипломи інтернет-олімпіади з
астрономії шляхом розсилки на електронні адреси.
Інтернет-олімпіада з фізики
В інтернет-олімпіаді з фізики 2020/2021 навчального року взяли участь 313 учнів, з них:
57 – 7 класу, 61 – 8-го, 61 – 9-го, 74 – 10-го, 60 – учні 11 класу, з яких: 157 (50,1 %) – учні
міських закладів освіти (м. Луцька – 35,1 %, м. Ковеля – 8,3 %, м. Володимира-Волинського –
3,8 %, м. Нововолинська – 2,9 %), 136 (43,5 %) – сільських (6,1 % – учні закладів загальної
середньої освіти Володимир-Волинського, 7 % – Камінь-Каширського, 15,7 % Ковельського,
14,7 % Луцького районів), 20 (6,4 %) – закладів освіти обласного підпорядкування (табл. 3, 4,
рис. 3).
Таблиця 3
Результативність учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади
з фізики у розрізі класів
Клас
7
8
9
10
11
Всього

І ст.
4
3
2
1
3
13

Диплом
ІІ ст.
ІІІ ст.
8
11
6
10
6
8
5
5
5
8
30
42

К-сть
переможців

К-сть
учасників

Відсоток
результативності

23
19
16
11
16
85

57
61
61
74
60
313

40,35
31,15
26,23
14,86
26,67
27,16

6%
Сільські ЗЗСО
44%
50%

Міські ЗЗСО
ЗЗСО обласного
підпорядкування

Рисунок 3. Кількісний склад учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади
з фізики у розрізі ЗЗСО (сільських, міських, обласного підпорядкування)
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Таблиця 4
Результативність учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
Диплом
Район/місто/ЗЗСО ОП

І

ІІ

ІІІ

К-сть
переможців

Володимир-Волинський
Камінь-Каширський
Ковельський
Луцький

1
0
1
0
2
0
0
6
1
7
0
0
4
4
13

2
1
1
5
9
2
4
11
1
18
1
0
2
3
30

3
4
3
5
15
1
4
18
1
24
2
1
0
3
42

6
5
5
10
26
3
8
35
3
49
3
1
6
10
85

Володимир-Волинський
Ковель
Луцьк
Нововолинськ
Волинський науковий ліцей
Військовий ліцей
Нововолинський науковий ліцей
ВСЬОГО

Всього
учасників
19
22
49
46
136
12
26
110
9
157
9
3
8
20
313

Кількість
учасників,
%
6,07
7,03
15,65
14,70
43,45
3,83
8,31
35,14
2,88
50,16 %
2,88
0,96
2,56
6,39

Якісний
показник,
%
31,58
22,73
10,20
21,74
19,12
25,00
30,77
31,82
33,33
31,21
33,33
33,33
75,00
50

За підсумками олімпіади переможцями стали 85 учнів (27 % загальної кількості
учасників), з яких: 13 (15,3 %) продемонстрували найкращі результати, виборовши І місця, 30
(35,3 %) – ІІ місця і 42 (49,4 %) – ІІІ місця. Серед учасників 7 класу 23 учні визначено
переможцями (40 %), 8-го – 19 (31 %), 9-го – 16 (26 %), 10-го – 11 (15 %), 11 класу – 16 (27 %)
переможців. Аналіз якісного показника у розрізі класів демонструє найвищу результативність
у 7 класі, найнижчу – в 10-му.
Проаналізувавши результативність учнів у розрізі закладів загальної середньої освіти
сільських, міських, обласного підпорядкування, доходимо до висновку, що за якісним
показником на першій позиції – обласні ліцеї, на другій – міські ЗЗСО, на третій – сільські.

Загальна кількість
учасників – 313

8
27%

Учасники
73%

228
Рисунок 4. Співвідношення учасників та переможців
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики
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Переможці

Загальна кількість
учасників – 313

[] (13)
[] (30)

Диплом І ступеня

[] (42)

Диплом ІІ ступеня
Диплом ІІІ ступеня

[] (228)

Учасники

Рисунок 5. Співвідношення учасників та переможців інтернет-олімпіади з фізики
за ступенями дипломів

Кількість учасників та переможців
74
61

57

23

7 КЛАС

61

60

19

8 КЛАС

16

11

9 КЛАС

Учасники

10 КЛАС

16
11 КЛАС

Переможці

Рисунок 6. Кількість учасників та переможців інтернет-олімпіади з фізики
у розрізі класів
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Якісний показник

Рисунок 7. Результативність (якісний показник) учасників інтернет-олімпіади
з фізики у розрізі класів
За кількістю дипломів лідером є місто Луцьк – 35 переможців (дипломів І ступеня –
шість, ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 18). Серед ЗЗСО міста за кількістю переможців лідирує
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради» – шість переможців, з них один – І місце, два – ІІ
місця, три – ІІІ місця, всього – дев’ять учасників.
За результатами аналізу участі школярів в інтернет-олімпіаді найвищу активність
продемонстрували учні Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» Луцької міської ради
Волинської області – 23 учасники (в тому числі чотири переможці: один диплом ІІ ступеня,
три – ІІІ ступеня).
Серед закладів загальної середньої освіти міста Володимира-Волинського
найактивнішими стали школярі Володимир-Волинської загальноосвітньої школи I–
III ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради
Волинської області – шість учасників.
Серед ЗЗСО міста Ковеля найактивнішими учасниками інтернет-олімпіади були школярі
закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 8 – шість учасників.
Серед ЗЗСО міста Нововолинська найактивнішими учасниками стали учні
Нововолинського ліцею №1 Нововолинської міської ради Волинської області – чотири
учасники (в тому числі два переможці – І та ІІ місця).
Найвищий рівень результативності – 75 % – продемонстрували учні Нововолинського
наукового ліцею Волинської обласної ради (чотири дипломи І ступеня, два – ІІ ступеня;
учитель Шустік Лілія Степанівна).
Двох і і більше переможців підготували педагоги:
Войтюк Тетяна Петрівна, учитель ліцею № 13 міста Ковеля – два (один диплом ІІ
ступеня, один – ІІІ ступеня);
Мостенець Андрій Володимирович, учитель комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» – два (два дипломи ІІ ступеня);
Ярополець Наталія Анатоліївна, учитель загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
с. Боратин Луцького району – два (один диплом ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня);
Махновець Ганна Володимирівна, учитель комунального закладу Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» – два
(два дипломи ІІІ ступеня);
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Вельган Олександр Олександрович, учитель комунального закладу «Гімназія села Верба
Оваднівської сільської ради» – два (один диплом ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня);
Дубенський Іван Васильович, учитель Волинського наукового ліцею Волинської
обласної ради – два (один диплом ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня);
Патіюк Ірина Юріївна, учитель Нововолинського ліцею № 1 Нововолинської міської
ради – два (один диплом ІІІ ступеня, один – І ступеня);
Захарчук Вероніка Євгенівна, учитель комунального закладу загальної середньої освіти
«Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» – два (один диплом І ступеня, один – ІІІ ступеня);
Степанченко Майя Василівна, учитель Володимир-Волинської гімназії імені Олександра
Цинкаловського – два (один диплом ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня);
Баранович Олександр Олександрович, учитель комунального закладу «Луцька гімназія
№ 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» – три (один диплом І ступеня, один – ІІ
ступеня, один – ІІІ ступеня);
Куришко Ярослав Володимирович, учитель комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей” Луцької міської ради
Волинської області» – три (два дипломи ІІІ ступеня, один – ІІ ступеня);
Воробйова Вікторія Іванівна, учитель комунального закладу Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради» – три (один диплом І ступеня, один – ІІ ступеня,
один – ІІІ ступеня);
Савлук Лілія Петрівна, учитель комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» – три (один диплом
ІІ ступеня, два – ІІІ ступеня);
Плясун Олександр Миколайович, учитель навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського – три (три
дипломи ІІІ ступеня);
Силка Василь Сергійович, учитель комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”» – чотири (один диплом І ступеня,
два – ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня);
Шустік Лілія Степанівна, учитель Нововолинського наукового ліцею Волинської
обласної ради – шість (чотири дипломи І ступеня, два – ІІ ступеня).
Відповідно до наказу Управління освіти і науки Волинської обласної державної
адміністрації від 28 січня 2021 року № 18 «Про підсумки проведення Волинської учнівської
інтернет-олімпіади з фізики у 2020/2021 н. р.» Волинським інститутом післядипломної
педагогічної освіти створено електронні подяки цього управління 57 педагогам, які
підготували переможців, 85 електронних дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів та 228 електронних
дипломів учасника.
Усі учасники та переможці інтернет-олімпіади з фізики отримали електронні дипломи
шляхом розсилки на електронні адреси, а також призи (книги із серії «Доступно про складне»
видавництва «Ранок», журнали «Колосок»).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2021 року № 914
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
2021/2022 навчальному році» на осінніх канікулах було заплановано проведення фінального етапу
ХІХ Всеукраїнського турніру юних біологів на базі Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти, здійснювався організаційно-методичний супровід щодо проведення. У
зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні цей етап турніру відтерміновано.
На виконання наказу Управління освіти і науки Волинської обласної державної
адміністрації від 22 вересня 2021 року № 422 «Про проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» укладено базу
відповідальних осіб у районах, міських територіальних громадах, закладах освіти обласного
підпорядкування, поновлено коди доступу (для забезпечення конфіденційного доступу до
олімпіадних завдань ІІ етапу), укладено інструкцію щодо завантаження завдань, розроблено
інструктивні листи, методичні рекомендації з підготовки учнів до виконання олімпіадних
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завдань ІІ (районного/міського) етапу, проведено консультативні наради, складено олімпіадні
завдання, здійснюється аналіз звітів щодо проведення ІІ етапу та заявок на участь команд у ІІІ
(обласному) етапі; проводиться робота щодо матеріально-технічного забезпечення обласного
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному
році, затверджено кошторис, укладено проєкти кошторисів на 2022 рік, зібрано та надіслано
пропозиції щодо складу фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році; підготовлено проєкт наказу щодо складу
журі, предметно-методичних комісій, експертів-консультантів, координаторів ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 н. р.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2021 року № 913
«Про проведення Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному
році» на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проводиться
Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з біології. В її рамках здійснюється організаційнометодичний супровід заходу: підготовлено інструктивно-інформаційні матеріали, розроблено
правила та умови проведення, сформовано базу даних учасників (зареєстровано 1845 учнів
закладів загальної середньої освіти), створено веб-ресурс інтернет-олімпіади на сайті
Інституту, складено завдання теоретичного та тестового турів, проведено відбірковий етап,
здійснюється перевірка робіт учасників. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні
очний (фінальний) етап переноситься (терміни проведення очного етапу обговорюються).
На виконання наказу Управління освіти і науки Волинської обласної державної
адміністрації від 17 вересня 2021 року № 350 «Про проведення ХVIII обласної математичної
олімпіади імені академіка Михайла Кравчука» створено веб-ресурс обласної математичної
олімпіади на сайті Інституту, що вміщає інформацію про історію створення олімпіади,
нормативну базу, завдання та результати учасників, нагороди; змінено правила та умови
проведення, підготовлено інструктивні матеріали, проведено консультативні наради та
відбірковий – у дистанційному, очний тури – в онлайн-режимі. Цьогоріч у ХVIII обласній
математичній олімпіаді імені академіка Михайла Кравчука взяли участь 288 учнів 5–9 класів
закладів загальної середньої освіти області.
За підсумками олімпіади переможцем став 51 учень, зокрема: п’ять учасників показали
найкращі результати, виборовши перші місця, 12 – другі та 34 – треті.
За підсумками ХVIІI обласної математичної олімпіади імені академіка М. П. Кравчука
39 педагогів, які підготували переможців, відзначено подяками Управління освіти і науки
облдержадміністрації; за підтримку розвитку академічно-креативного потенціалу
математично обдарованої учнівської молоді Волині 23-х директорів закладів освіти відзначено
подяками Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Відповідно до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації
від 19 жовтня 2021 року № 405 «Про проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з
інформатики у 2021/2022 навчальному році» з 01 листопада по 31 грудня ц. р. триває
Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики, забезпечується науково-методичний
та організаційний супроводи.
У зв’язку з непроведенням Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
у 2020/2021 навчальному році Федерація олімпіадного програмування прийняла рішення про
проведення Всеукраїнської олімпіади з програмування у 2021 році. Учасниками олімпіади
стали 145 учнів закладів освіти Волинської області.
У рейтингу тренерів за найбільшою кількістю балів, набраних учасниками, найкраще
виступили учні педагогів: Гіся І. В. (дев’ятий у рейтингу), Стеблевця О. Л. (18-й).
У ІІІ етапі олімпіади переможцями стали 11 учнів (троє здобули дипломи І ступеня, троє
– ІІ ступеня, п’ятеро – ІІІ ступеня). У фінальному етапі олімпіади здобув диплом ІІ ступеня
Олійник Андрій, учень 10 класу опорного закладу навчально-виховного комплексу
«Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей» та став учасником відборів на
міжнародну олімпіаду з інформатики. За підсумками ІV етапу команда Волині зайняла перше
командне місце.
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За результатами проведення учнівських інтелектуальних змагань складено аналітичностатистичні звіти та укладено інформаційно-аналітичні матеріали «Волинські учнівські інтернетолімпіади 2020/2021 н. р.»; з метою популяризації досягнень обдарованої учнівської молоді
регіону впорядковано та розміщено на сайті Інституту «Е-кейс досягнень школярів Волині», в
якому презентовано результативність юних волинян в учнівських олімпіадах на державному та
міжнародному рівнях (2008–2020 рр.); створено базу переможців всеукраїнських та міжнародних
учнівських олімпіад/конкурсів, яких відзначено стипендіями Президента України та Кабінету
Міністрів України (2008–2020 рр.); подано результативність команд Волині у ІV етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (2009–2020 рр.).
Оновлено зміст розділу «Олімпіади та конкурси» на сайті Інституту.
Отже, організаційний, науково-методичний супровід проведення учнівських заходів
здійснюється на належному рівні за сприяння Управління освіти і науки облдержадміністрації
та завдячуючи масштабній, системній роботі методистів Інституту у співпраці з працівниками
Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького технічного
національного університету.
З метою покращення організаційно-методичного супроводу проведення учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році та виявлення обдарованої
учнівської молоді Волині, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією є необхідність у розробленні
та використанні інтернет-ресурсу з дистанційною формою проведення в режимі онлайн на
сайті Інституту, що дозволяє суттєво оновити організаційний супровід і може бути корисним
для проведення олімпіад з навчальних предметів, враховуючи їх специфіку і можливість
забезпечення принципів академічної доброчесності, що включає реєстрацію, особистий
кабінет учасника, організатора; модуль для виконання завдань учасником, модуль перевірки
завдань, модуль аналізу статистичних даних за результатами олімпіад тощо.
(Протягом року, Миколайчук А. В., методисти Інституту).
Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Розроблено методичні рекомендації щодо проведення олімпіади.
Розроблено завдання ІІ етапу олімпіади.
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики
У зв’язку зі скасуванням Всеукраїнських олімпіад у 2020/2021 навчальному році
Федерація олімпіадного програмування прийняла рішення провести Всеукраїнську олімпіаду
з програмування у 2021 році. Учасниками стали:
грудень 2020 – січень 2021 р. 1145
(перший етап)
24 січня та 06 лютого 2021 р. 94
(другий етап)
19 учасників, у т. ч.:
три учні 11 класу,
чотири – 10-го,
27–28 лютого 2021 р.
чотири – 9-го,
(третій етап)
один – 8-го,
один – 7-го,
п’ять учнів 6 класу
27–28 березня 2021 р.
Олійник Андрій, який отримав диплом II ступеня і пройшов
(четвертий етап)
відбори на міжнародну олімпіаду з інформатики
Розроблено методичні рекомендації щодо проведення олімпіади.
Розроблено завдання ІІ етапу олімпіади.
Організовано турніри для проведення олімпіади для м. Луцька, м. ВолодимираВолинського, Луцького, Володимир-Волинського, Ковельського районів.
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Таблиця 5

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики
Зареєстровано 280 учасників.
Волинську область презентувало шість команд:
Волинський науковий ліцей
«Lemniscate»
Колківський ліцей + НВК № 26
«ZXCode»
Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського
«FeelGood»
ЦНТТУМ
«Луцький ЦНТТУМ»
Ліцей № 27
«Natus Vincere»
Ліцей № 27
«Мишка Сосиска»
У фінал пройшла одна команда і виборола диплом та бронзову медаль.

№ Задач Штраф Команда Місто
10

9

1226

Школа

Учасник Учасник
Учасник Диплом Медаль
1
2
3
ZXCode Колки Колківський Олійник Журавський Степанов
I
Бронза
+
ліцей + НВК
Луцьк
26

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування
18 вересня 2021 року на базі ЛНТУ проходив І етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування в рамках 1/8 чемпіонату світу (AUCPC-2021).
Учнівських команд було чотири: збірна учасників IV етапу Всеукраїнської олімпіади з
інформатики, команда Луцького НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського», команда
Волинського ліцею-інтернату, команда Луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
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Команда «s_Lutsk-Olymp» у складі Олійника Андрія, учня 11 класу опорного закладу
навчально-виховний комплекс «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей»,
Володимира Степанова, Максима Журавського, учнів комунального закладу «Луцький НВК
№ 26» розв’язала п’ять задач і завоювала перше місце по Волинській області й перше місце у
Західному регіоні серед учнівських команд.
Команда «s_Lutsk-School» у складі Корпача Назара, Пелюха Ярослава, Лук’янюка
Аріана, учнів 11 класу Волинського ліцею-інтернату, розв’язала чотири задачі й завоювала
друге місце по Волинській області.
Команда «s_Lutsk-Gimn14» у складі: Береза Іван, Мелещук Андрій, учні 11 класу,
Панащук Роман, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської
області» розв’язала три задачі й завоювала третє місце по Волинській області.
Команда «s_Lutsk-Gimn4» у складі: Лажок Іван, Шило Максим, учні 11 класу, Гарасюк
Дмитро, учень 9 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області», розв’язали дві задачі.
Тренер команд – Гісь Ігор Володимирович, методист відділу інформатики та ІКТ ВІППО,
вчитель інформатики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області».
17 жовтня 2021 року на базі ВІППО проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу (AUCPC-2021).
Команда «s_Lutsk-Olymp» у складі Олійника Андрія, учня 11 класу опорного закладу
навчально-виховний комплекс «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей»,
Володимира Степанова, Максима Журавського, учнів комунального закладу «Луцький НВК
№ 26», розв’язала п’ять задач і завоювала перше місце по Волинській області та пройшла у
фінал.
28 листопада 2021 року на базі ВІППО проведено ІІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування в рамках півфіналу чемпіонату світу (AUCPC-2021).
Команда «s_Lutsk-Olymp» у складі Олійника Андрія, учня 11 класу опорного закладу
навчально-виховний комплекс «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей»,
Володимира Степанова, Максима Журавського, учнів комунального закладу «Луцький НВК
№ 26», розв’язала чотири задачі і завоювала сьоме місце по Україні.
Школа обдарованих учнів з інформатики
На базі ВІППО працювала школа обдарованих учнів з інформатики (очно щосереди з
15:00 до 17:00 та заочно – на сайті URL: http://176.102.48.88/schoololymp/). Кількість
зареєстрованих учнів – 49.
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
Забезпечення науково-методичного супроводу та організаційної діяльності обласної
школи для обдарованих дітей з інформатики (січень–травень; вересень–грудень,
Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Використання сервера для тестування задач ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики на базі системи «Ejudge» (ІІ етап: листопад–грудень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Організація та науково-методичний супровід Волинської учнівської інтернет-олімпіади
з інформатики (жовтень–грудень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Підготовка завдань для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін (жовтень–листопад, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Методичні рекомендації про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформатики у 2021/2022 навчальному році (жовтень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Методичні рекомендації про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій у 2021/2022 навчальному році (жовтень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Методичні рекомендації про проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з
інформатики у 2021/2022 навчальному році (жовтень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
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Окрім учнівських олімпіад із навчальних предметів, працівники Інституту здійснювали
організацію, науково-методичний супровід та верифікацію результатів конкурсних
випробувань:
В області проведено Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «“КОЛОСОК”
у 2020/2021 н. р. (весняний і осінній етапи)» (Савош В. О.).
Забезпечено науково-методичний супровід ХVІІI обласної математичної олімпіади імені
М. П. Кравчука (перший тур – вересень-жовтень, другий тур – 13 листопада) (Трачук Т. В.).
Організовано проблемний семінар «Аналіз підходів до розв’язування задач
Всеукраїнського турніру юних математиків» для вчителів математики – керівників команд, які
беруть участь у відбірних етапах Всеукраїнського турніру юних математиків (Трачук Т. В.).
Підготовлено листи про проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика (серед учнів 5–11 класів ЗЗСО, учнів ЗПТО, студентів передвищої фахової та
вищої освіти), завдання (Сова О. О.).
Підготовлено проєкт наказу та листи про проведення Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (серед учнів 5–11 класів
ЗЗСО, учнів ЗПТО, студентів передвищої фахової та вищої освіти), завдання (Сова О. О.).
Підготовлено лист про проведення Всеукраїнського конкурсу із українознавства
(Сова О. О.).
Підготовлено проєкт наказу про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвячений Шевченківським дням (Олевська І. І., Сова О. О.).
Розроблено завдання для учнів 3-х, 4-х класів ІІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика (Никитюк Л. М.).
5. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти
Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП) є
пріоритетною, кількість дітей, які навчаються в закладах освіти з інклюзивним навчанням
щороку зростає.
На виконання листа Управління освіти і науки облдержадміністрації № 3132-01/10-2/21
від 04.10.2021 центром узагальнено інформацію з районів, міст і ТГ про кількість таких
закладів освіти, інклюзивних класів (груп), дітей у них, асистентів учителя (вихователя) та
педагогів, які надають корекційно-розвиткові послуги.
За оперативними даними у Волинській області станом на 01 жовтня 2021 року 344
заклади загальної середньої освіти у 995 класах організували інклюзивне навчання для 1268
учнів з ООП, що на 21 % більше, ніж у минулому році (було 1050 учнів). Психологопедагогічну підтримку дітям цієї категорії в освітньому просторі забезпечують 773 асистенти
вчителя. У 67 закладах дошкільної освіти функціонує 94 інклюзивних групи, в яких
виховується 181 дитина з особливими освітніми потребами, що на 57 % більше, ніж торік (було
115 дітей), системний супровід їм забезпечують 94 асистенти вихователя.
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 2021 року вона налічує 26 таких установ, з них 25 –
функціонуючі, ІРЦ Голобської ТГ – у стадії становлення.
Протягом лютого центр узагальнював звітність про діяльність інклюзивно-ресурсних
центрів області за 2020 рік. За результатами звітності кількість дітей, які пройшли комплексну
оцінку розвитку в 2020 році, – 2555. Загальна кількість дітей, які поставлені на облік в ІРЦ як
діти з особливими освітніми потребами, – 4416. Станом на 01.10.2021 р. на обліку в ІРЦ
перебуває 5908 дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні в ІРЦ працює 150 фахівців
(консультантів) з числа педагогічних працівників. За оперативними даними у цьому році вони
провели 2206 комплексних оцінок розвитку дитини та 38 226 корекційно-розвиткових занять.
Також фахівці надають консультативно-методичну допомогу батькам та педагогам щодо
навчання і розвитку дітей з ООП.
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З метою методичного забезпечення навчання та підвищення кваліфікації з 29 березня по
02 квітня та з 25 по 29 жовтня для фахівців ІРЦ проведено курси підвищення кваліфікації (очна
форма). Протягом року для педагогічних працівників закладів загальної середньої та
дошкільної освіти з інклюзивним навчанням проведено курси підвищення кваліфікації
(онлайн та очна форма): для чотирьох груп учителів інклюзивних класів і для п’яти груп
асистентів учителів та асистентів вихователів. За вибором педагогів, які працюють в
інклюзивному середовищі, проведено вісім семінарів-тренінгів за освітньою програмою
«Інклюзивні технології як умова успішної освіти дітей з особливими освітніми потребами».
З метою надання організаційно-методичної та консультативної допомоги директорам і
фахівцям ІРЦ протягом року проводились наради, вебінари, тренінги, онлайн-зустрічі:
20 січня та 03 березня – онлайн-наради «Особливості діяльності в автоматизованій
системі ІРЦ».
03 лютого – психологічний тренінг «Поповнюємо внутрішні ресурси для більш
ефективної професійної діяльності».
27 квітня – нарада «Особливості атестації педагогічних працівників ІРЦ. Підготовка до
обласного семінару щодо взаємодії ІРЦ та закладів освіти».
У квітні методист центру Провальна Н. О. провела онлайн з практичними психологами
ІРЦ навчальні студії та інтенсив за темою «Порушення поведінки у дітей з особливими
освітніми потребами»:
12 квітня – «Порушення поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Типи проявів
порушень поведінки та їх причини».
13 квітня – «Порушення поведінки у дітей молодшого шкільного віку з розладом
дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ)».
14 квітня – «Порушення поведінки при затримці психічного розвитку».
19 квітня – «Порушення поведінки при порушеннях інтелектуального розвитку».
20 квітня – «Порушення поведінки при розладах аутистичного спектру (РАС)».
Протягом року Провальна Н. О. консультувала очно та онлайн практичних психологів
ІРЦ з приводу аналізу протоколів обстеження дітей за методиками WISC-IV, Leiter-3, PEP-3,
Conners-3, CASD.
19 травня проведено вебінар «Використання Міжнародної класифікації функціонування
дітей та підлітків для інклюзивної освіти».
03 червня на виконання плану роботи Інституту ресурсним центром проведено постійно
діючий семінар «Взаємодія ІРЦ та закладів освіти щодо організації інклюзивного навчання
дітей з особливими освітніми потребами» для керівників інклюзивно-ресурсних центрів,
центрів професійного розвитку педагогічних працівників, відповідальних осіб з питань
навчання дітей з ООП органів управління освітою районних державних адміністрацій та
територіальних громад області. Мета семінару полягала у структуруванні знань та
ознайомленні з практичним досвідом взаємодії ІРЦ і закладів освіти, які знаходяться на
території їх обслуговування, щодо організації інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до існуючого нормативно-правового забезпечення та
сучасного розуміння інклюзивної освіти.
23 серпня – нарада за результатами наради МОН «Нове у нормативній базі інклюзивної
освіти».
31 серпня – вебінар «Адаптації та модифікації навчальних програм».
15 вересня – онлайн-консультація «Щодо вивчення іноземної мови учнями з
порушеннями інтелектуального розвитку».
27 серпня під час роботи щорічної конференції педагогічних працівників області
завідувач центру була модератором роботи секції директорів ІРЦ та спеціальних ЗЗСО з
обговорення питання «Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів та спеціальних ЗЗСО в
умовах оновленого нормативного поля».
23 вересня на базі інклюзивно-ресурсного центру Володимир-Волинської міської ради
проведено семінар-практикум для вчителів-реабілітологів ІРЦ області «Організація та зміст
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діяльності фахівця (консультанта) вчителя-реабілітолога інклюзивно-ресурсного центру».
Метою семінару було збагачення досвіду практичної діяльності вчителів-реабілітологів ІРЦ
щодо використання як традиційних методів та прийомів корекційно-реабілітаційної роботи,
так і новітніх технік, які можуть застосовуватися у фізичній реабілітації дітей з особливими
освітніми потребами.
14 жовтня – онлайн-консультація «Щодо отримання документа про освіту і терміни
навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку».
Ресурсний центр співпрацює з Волинським обласним центром соціальних служб стосовно
підвищення кваліфікації працівників територіальних громад щодо створення та забезпечення
діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Для них та для прийомних
батьків завідувач центру в жовтні-листопаді висвітлювала питання «Впровадження інклюзивної
та індивідуальної освіти для дітей із затримкою психічного розвитку».
Протягом року завідувач центру Мазурик Т. В. була задіяна як координатор в реалізації
проєкту всеукраїнського рівня «Мистецтво – інструмент інклюзивного навчання для розвитку
обдарованості та пізнавальної сфери у дітей з особливими освітніми потребами», участь в
якому брали по 12 інклюзивно-ресурсних центрів Волинської і Донецької областей. Одним із
кінцевих продуктів проєкту є «Методичні матеріали щодо використання мистецьких технік
для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери дітей з особливими освітніми потребами»,
укладач яких – завідувач центру. Вони містять теоретичне обґрунтування та практичну
складову щодо значимості інклюзивної освіти й використання засобів мистецької діяльності
для розвитку творчих здібностей, пізнавальної, емоційно-вольової сфер, соціалізації дітей з
ООП. Можуть бути використані у практичній роботі педагогічними працівниками
інклюзивно-ресурсних центрів, закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти з інклюзивним навчанням і для збагачення творчо-стимулювального інклюзивного
середовища.
Фахівці ресурсного 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 й реабілітації дітей з особливими освітніми
потребами.
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ІV. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
Кількість навчальних груп курсів підвищення кваліфікації у 2021 році
за денною формою навчання
ФАХОВІ
№

Назва курсів

Форма
навчання

Категорія
педагогічних
працівників

Відділ управління закладами освіти
1. Керівники ЗЗСО (фах:
очна
Керівники ЗЗСО
українська мова і література)
2. Керівники ЗЗСО (фах: фізика,
очна
Керівники ЗЗСО
математика, інформатика)
3. Керівники ЗЗСО (фах: фізика,
очна
Керівники ЗЗСО
математика, інформатика)
4. Керівники ЗЗСО (фах: зарубіжна очна
Керівники ЗЗСО
література, іноземні мови, мови
національних меншин)
5. Керівники ЗЗСО (фах: зарубіжна очна
Керівники ЗЗСО
література, іноземні мови, мови
національних меншин)
6. Керівники ЗЗСО (фах:
очна
Керівники ЗЗСО
природничі дисципліни, фізична
культура)
7. Керівники ЗЗСО (фах: суспільні очна
Керівники ЗЗСО
дисципліни)
8. Керівники ЗЗСО (фах: початкові очна
Керівники ЗЗСО
класи)
9. Керівники ЗЗСО (для
очна
Керівники ЗЗСО
новопризначених керівників
ЗЗСО)
10. Вчителі-логопеди ЗЗСО та ЗДО очна
Вчителі-логопеди
ЗЗСО
11. Вихователі груп подовженого
очна
Вихователі ГПД ЗЗСО
дня закладів загальної середньої
освіти
12. Вихователі закладів обласного очна
Вихователі закладів
підпорядкування
обласного
підпорядкування
13. Вихователі спеціальних
очна
Вихователі спеціальних
навчальних закладів
закладів освіти
14. Шкільні бібліотекарі
15. Керівники, методисти,
керівники гуртків закладів
позашкільної освіти
16. Керівники гуртків ЗПО:
художньо-естетичний напрям
«хореографія»

Таблиця 6

ККК-сть
сть сть
слухачів
год. груп

36

3

76

36

3

56

72

1

29

36

2

39

72

1

14

36

3

62

36

2

55

36

2

54

90

1

36

36

4

101

36

2

44

36

1

25

36

2

52

Відділ виховної роботи
очна
Шкільні бібліотекарі
очна
Керівники, методисти

36
120

3
1

71
28

очна

120

1

30

Керівники гуртків
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17. Керівники гуртків ЗПО
художньо-естетичного напряму
(профілі – декоративноприкладне мистецтво,
музичний)
18. Керівники гуртків ЗПО:
науково-технічний,
дослідницькоекспериментальний напрями
19. Керівники гуртків ЗПО: без
визначення напряму, туристськокраєзнавчий, екологонатуралістичний напрями
20. Заступники директорів шкіл
з виховної роботи
21. Заступники директорів шкіл
з виховної роботи, педагогиорганізатори
22. Педагоги-організатори, класні
керівники
23. Вчителі основ здоров’я
24. Вчителі фізичної культури

очна

Керівники гуртків

120

1

34

очна

Керівники гуртків

120

1

15

очна

Керівники гуртків

120

1

28

очна

36

2

57

36

2

38

36

5

132

36
36

3
13

61
418

25. Керівники гуртків спортивного
та військово-патріотичного
напряму ЗЗСО
26. Інструктори із фізичного
виховання ЗДО
27. Вчителі предмета «Захист
України» (основи медичних
знань)

очна

Заступники директорів
шкіл з виховної роботи
Заступники директорів
шкіл з виховної роботи,
педагоги-організатори
Педагоги-організатори,
класні керівники
Вчителі основ здоров’я
Вчителі фізичної
культури
Керівники гуртків

36

1

16

36

1

31

36

2

42

28. Вчителі предмета «Захист
України»
29. Вчителі музичного мистецтва
та мистецтва

очна

36

3

87

72

4

95

30. Вчителі образотворчого
мистецтва та мистецтва

очна

72

3

73

31. Вчителі мистецтва

очна

Інструктори із
фізичного виховання
Вчителі предмета
«Захист України»
(основи медичних
знань)
Вчителі предмета
«Захист України»
Вчителі музичного
мистецтва та мистецтва,
керівники гуртків
(музичний напрям)
ЗЗСО
Вчителі образотворчого
мистецтва та мистецтва,
керівники гуртків
(художній напрям)
ЗЗСО
Вчителі мистецтва

36

2

37

10

253

21

601

6

146

2

63

очна
очна
очна
очна

очна
очна

очна

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання
32. Вчителі початкових класів
очна
Вчителі початкових
36
(спеціалісти, ІІ кат.)
класів
33. Вчителі початкових класів (І
очна
Вчителі початкових
36
кат., вища)
класів
34. Творча майстерня вчителя
очна
Вчителі початкових
36
початкової школи (педагоги
класів
зі званнями)
35. Вихователі ЗДО вищої категорії очна
Вихователі ЗДО
120
та з педагогічним званням
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36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

«вихователь-методист».
Вихователі ЗДО І категорії
Вихователі ЗДО ІІ категорії
Вихователі ЗДО (спеціалісти)
Вихователі ЗДО груп раннього
віку
Творча лабораторія вихователяметодиста ЗДО № 23
Піддубної Л. А.
Керівники музичні ЗДО
Інноваційні технології
в дошкільній освіті
Методисти ЗДО за посадою
Директори (завідувачі) ЗДО

45. Директори (завідувачі),
вихователі ЗДО

очна
очна
очна
очна

Вихователі ЗДО
Вихователі ЗДО
Вихователі ЗДО
Вихователі ЗДО

120
120
120
120

4
4
6
1

99
93
180
26

очна

Вихователі ЗДО

120

1

29

очна
очна

Керівники музичні ЗДО 120
Вихователі ЗДО
120

2
1

56
24

очна
очна

Вихователі ЗДО
120
Директори (завідувачі) 120
ЗДО
Директори (завідувачі), 120
вихователі ЗДО

1
2

13
48

2

42

36

11

311

36

6

137

72

4

85

36

5

147

36

2

43

36

1

23

36
36

2
4

43
77

36

3

50

36

3

30

36

3

60

36

1

10

36
36

4
2

87
41

36

2

61

72

1

12

36

1

12

72

3

57

очна

Відділ гуманітарних дисциплін
46. Вчителі української мови
очна
Вчителі української
і літератури вищої категорії
мови і літератури
47. Вчителі української мови
очна
Вчителі української
і літератури І та ІІ категорій
мови і літератури
48. Вчителі української мови і
очна
Вчителі української
літератури, зарубіжної
мови і літератури,
літератури
зарубіжної літератури
49. Вчителі зарубіжної літератури, очна
Вчителі зарубіжної
російської мови вищої категорії
літератури, російської
мови
50. Вчителі зарубіжної літератури, очна
Вчителі зарубіжної
російської мови І та ІІ категорій
літератури, російської
мови
51. Вчителі польської мови
очна форма/ з Вчителі польської мови
онлайнкомпонентом
52. Вчителі німецької мови
очна
Вчителі німецької мови
53. Вчителі англійської мови вищої очна
Вчителі англійської
категорії (модуль 1)
мови
54. Вчителі англійської мови
очна
Вчителі англійської
І категорії Модуль 1
мови
55. Вчителі англійської мови ІІ
очна
Вчителі англійської
категорії (модуль 1)
мови
56. Вчителі англійської мови
онлайн
Вчителі англійської
(модуль 1)
мови
57. Вчителі французької мови
очна
Вчителі французької
мови
58. Вчителі історії
очна
Вчителі історії
59. Вчителі історії та правознавства очна
Вчителі історії
та правознавства
60. Вчителі історії та правознавства онлайн
Вчителі історії
та правознавства
61. Вчителі історії та правознавства очна
Вчителі історії
та правознавства
62. Вчителі громадянської освіти
очна
Вчителі громадянської
освіти
63. Вчителі історії, правознавства
очна
Вчителі історії
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та філософсько-світоглядних
дисциплін (етика, філософія,
громадянська освіта)

та правознавства

Відділ фізико-математичних дисциплін
64. Вчителі фізики та астрономії
очна
Вчителі фізики
та астрономії
65. Вчителі фізики та астрономії
онлайн
Вчителі фізики
та астрономії
66. Вчителі фізики, астрономії
очна
Вчителі фізики,
та математики
астрономії
та математики
67. Вчителі фізики, астрономії
онлайн
Вчителі фізики,
та математики
астрономії
та математики
68. Вчителі фізики, інформатики, очна
Вчителі фізики,
трудового навчання
інформатики,
трудового навчання
69. Вчителі фізики, інформатики,
онлайн
Вчителі фізики,
трудового навчання
інформатики,
трудового навчання
70. Вчителі технічних видів праці
очна
Вчителі технічних
видів праці
71. Вчителі технічних видів праці
онлайн
Вчителі технічних
видів праці
72. Вчителі обслуговуючих видів
очна
Вчителі обслуговуючих
праці
видів праці
73. Вчителі обслуговуючих видів
онлайн
Вчителі обслуговуючих
праці
видів праці
74. Вчителі технічних
очна
Вчителі технічних
та обслуговуючих видів праці
та обслуговуючих
видів праці

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Відділ природничих дисциплін
Вчителі географії
очна
Вчителі географії
(спеціаліст, ІІ кваліфікаційна
(спеціаліст, ІІ
категорія)
кваліфікаційна кат.)
Вчителі географії (І, вища
очна
Вчителі географії (І,
кваліфікаційні категорії)
вища кваліфікаційні
категорії)
Вчителі географії
очна
Вчителі географії
та природознавства
Вчителі географії,
очна
Вчителі географії
природознавства, біології
Вчителі хімії (вища категорія)
очна
Вчителі хімії
Вчителі хімії та
очна
Вчителі хімії
природознавства
та природознавства
Вчителі хімії, біології
очна
Вчителі хімії, біології
та природознавства
та природознавства
Вчителі біології і екології
очна
Вчителі біології
і екології
Вчителі біології (І, вища
очна
Вчителі біології (І,
категорії)
вища категорії)
Вчителі біології,
очна
Вчителі біології,
природознавства та основ
природознавства
здоров’я
та основ здоров’я
77

36

3

68

36

1

27

36

3

60

36

1

25

36

1

21

36

1

19

36

3

73

36

1

13

36

3

62

36

1

21

36

1

35

36

1

13

36

3

69

36

3

67

72

2

51

36
36

2
2

50
45

72

2

55

36

2

50

36

2

43

72

1

27

85. Вчителі біології
та природознавства
86. Вчителі біології та основ
здоров’я

очна
очна

Вчителі біології
та природознавства
Вчителі біології та
основ здоров’я

36

1

30

36

1

17

Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
87. Вчителі інформатики
очна
Вчителі інформатики
36
3
88. Вчителі інформатики, що
очна
Вчителі інформатики.
36
2
викладають математику та
Вчителі математики
фізику
89. Інформатика у початковій школі очна
Вчителі інформатики,
36
2
початкового навчання
Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
90. Вчителі класів з інклюзивним
очна
Вчителі класів з
навчанням
інклюзивним
навчанням
91. Асистенти вчителів, асистенти очна
Асистенти вчителів,
вихователів
асистенти вихователів
92. Корекційні педагоги
очна
Корекційні педагоги
Відділ практичної психології та соціальної роботи
93. Практичні психологи і соціальні Очна
Практичні психологи
педагоги
і соціальні педагоги

Кафедра менеджменту освіти
очна
Вчителі курсів
духовно-морального
спрямування (КДМС)
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51

36

2

36

36

5

178

36

2

54

36

6

197

1

23

2

43

2

38

2

32

3

77

2

40

2

50

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
94. «Вдосконалення і розвиток
очна
Вчителі математики
72
професійної компетентності
ЗЗСО, які викладають
вчителів математики, фізики
фізику та астрономію
та астрономії, інформатики»
95. «Вдосконалення і розвиток
очна
Вчителі математики
72
професійної компетентності
ЗЗСО, які викладають
вчителів математики з
геометрію, алгебру,
організації навчального процесу
алгебру та початки
аналізу в основній та
на заняттях із геометрії, алгебри
старшій ланках
та початків аналізу»
шкільної освіти
96. «Формування і розвиток
очна
Вчителі математики
36
професійної компетентності
(спеціалісти, ІІ
вчителів математики»
категорія)
97. «Розвиток професійної
очна
Вчителі математики
36
компетентності вчителів
(спеціалісти І категорії)
математики за індивідуальною
освітньою траєкторією»
98. «Професійний розвиток і
очна
Вчителі математики
36
саморозвиток учителя
(спеціалісти вищої
математики в умовах сучасного
категорії)
освітнього середовища»
99. Авторські курси вчителя
очна
Вчителі математики
36
математики, вчителя-методиста,
к. п. н. Трачук Т. В.
100 Вчителі курсів духовноморального спрямування

61
25

36

Таблиця 7
Кількість навчальних груп та слухачів курсів підвищення кваліфікації
у 2021 році за денною формою навчання
№
Назва курсів
з/
п
1. Управління та
громадське
самоврядування
закладом загальної
середньої освіти в
умовах реформування
галузі освіти в Україні
2. Управління кадровою
роботою закладу
загальної середньої
освіти
3. Система управління
освіти в Україні.
Особливості управління
закладом освіти
4. Документаційний
супровід
функціонування закладу
освіти. Фінансова
автономія
5. Інклюзивна освіта
в умовах реформування
галузі освіти в Україні
6. Організація дозвілля
у групах подовженого
дня

ТЕМАТИЧНІ

Напрям підвищення
кваліфікації

Форма
Категорія
навчан педагогічних
ня
працівників
Розвиток управлінських очна
Керівники
компетентностей
ЗЗСО

Розвиток управлінських очна
компетентностей

Керівники
ЗЗСО

30

1

26

Розвиток управлінських очна
компетентностей

Керівники
ЗЗСО

30

1

23

Розвиток управлінських очна
компетентностей

Керівники
ЗЗСО

30

1

25

Розвиток управлінських очна
компетентностей,
створення безпечного
та інклюзивного
середовища в ЗЗСО
Розвиток професійних очна
компетентностей;
мовленнєва
компетентність
Розвиток професійних очна
компетентностей,
мовленнєва
компетентність

Керівники
ЗЗСО

30

1

27

Вихователі
ГПД ЗЗСО

30

1

24

Вихователі
ГПД ЗЗСО

30

1

19

Вихователі
ГПД ЗЗСО

30

1

39

30

2

50

7. Виховна робота у групі
подовженого дня як
засіб формування
світогляду молодших
школярів
8. Організація роботи учнів Розвиток професійних
під час виконання
компетентностей
домашніх завдань
засобами самоорганізації
і самоконтролю
9. Шкільна бібліотека
в сучасному освітньому
просторі

К- К-сть К-сть
сть груп
слугод.
хачів
30
1
17

очна

Відділ виховної роботи
Розвиток професійних
очна
Шкільні
компетентностей;
бібліотекарі
психолого-фізіологічні
особливості здобувачів
освіти, основи
андрагогіки;
використання
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інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна
компетентність
10. Декоративно-прикладне Розвиток професійних
мистецтво як чинник
компетентностей;
формування
психолого-фізіологічні
національних цінностей особливості здобувачів
школярів
освіти певного віку,
основи андрагогіки;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна
компетентність
11. Музичний фольклор
Розвиток професійних
як джерело формування компетентностей;
духовності особи
психолого-фізіологічні
особливості здобувачів
освіти певного віку,
основи андрагогіки;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна
компетентність
12. Живопис як засіб
Розвиток професійних
збагачення внутрішнього компетентностей;
світу особистості
психолого-фізіологічні
особливості здобувачів
освіти певного віку,
основи андрагогіки;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна
компетентність
13. Вокально-хорові
Розвиток професійних
навички як джерело
компетентностей;
гармонійного розвитку психолого-фізіологічні
школярів
особливості здобувачів
освіти певного віку,
основи андрагогіки;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна

очна

Вчителі
образотворчог
о мистецтва та
мистецтва,
керівники
гуртків
(художній
напрям) ЗЗСО

30

1

29

очна

Вчителі
музичного
мистецтва
та мистецтва,
керівники
гуртків
(музичний
напрям) ЗЗСО

30

2

33

очна

Вчителі
образотворчог
о мистецтва та
мистецтва,
керівники
гуртків
(художній
напрям) ЗЗСО

30

1

16

очна

Вчителі
музичного
мистецтва
та мистецтва,
керівники
гуртків
(музичний
напрям) ЗЗСО

30

2

39
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компетентність
14. Патріотичне виховання – Розвиток професійних
пріоритетна складова
компетентностей;
гармонійного розвитку психолого-фізіологічні
особистості
особливості здобувачів
освіти, основи
андрагогіки;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі;
інклюзивна
компетентність

очна

Вчителі різних
фахів,
вихователі

30

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання
15. Нова українська школа: Розвиток професійних дуальна Вчителі
30
другий цикл навчання
компетентностей
початкових
класів (для
педагогів 3
класів)

16.

17.

18.

19.

Відділ гуманітарних дисциплін
Літературний процес
Розвиток професійних очна
Вчителі
кінця ХІХ – ХХ ст.:
компетентностей
української
інноваційні підходи до
мови і
викладання
літератури
вищої та І кат.
Літературний процес
Розвиток професійних пролон- Вчителі
кінця ХІХ – ХХ ст.:
компетентностей
говані української
інноваційні підходи до
курси длямови і
викладання (другий рік)
вчителів літератури
україн- вищої та
І категорій
ської
мови і
літератури
(очна
форма)
Інноваційні технології
Розвиток професійних очна
Вчителі
вивчення зарубіжної
компетентностей;
зарубіжної
літератури в умовах
формування
літератури,
дистанційного навчання у здобувачів освіти
російської
мови І та ІІ
ключових умінь.
категорій
Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Інноваційні технології
Розвиток професійних онлайн Вчителі
вивчення зарубіжної
компетентностей;
зарубіжної
літератури в умовах
формування у
літератури,
дистанційного навчання здобувачів освіти
російської
ключових умінь.
мови І та ІІ
Використання
категорій
інформаційнокомунікативних та
81

8

192

30

6

111

30

2

49

30

2

32

30

1

22

20. Інноваційні технології
на уроках польської
мови: як організувати
ефективну онлайнкомунікацію з учнями

21. Реалізація діяльнісного
підходу до навчання
німецької мови
як неодмінна умова
забезпечення
ефективності
іншомовної освіти
22. Компетентнісна
парадигма уроку
іноземної мови

цифрових технологій в
освітньому процесі
Розвиток професійних очна
компетентностей
(знання навчального
предмета, фахових
методик, технологій).
Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Розвиток професійних очна
компетентностей
вчителя (знання
навчального предмета,
фахових методик,
технологій)

Розвиток професійних
компетентностей
учителя (знання
навчального предмета,
фахових методик,
технологій)
23. Підготовка учнів до ЗНО Розвиток професійних
з англійської мови
компетентностей
(знання навчального
предмета, фахових
методик, технологій)
24. Підготовка учнів до ЗНО Розвиток професійних
з англійської мови
компетентностей
(знання навчального
предмета, фахових
методик, технологій)

25. Організація
дистанційного
онлайн-навчання
іноземної мови

26. Організація
дистанційного
онлайн-навчання
іноземної мови

27. Ключові

уміння

Вчителі
польської мови

30

1

14

Вчителі
німецької мови

30

1

19

30

2

27

онлайн Вчителі
іноземних мов

очна

Вчителі
англійської
мови

30

3

42

пролонговані
(1 день
на
місяць
протягом
4 міс.)
очна

Вчителі
англійської
мови

30

1

16

30

4

71

30

3

64

30

1

29

Використання
Вчителі
та інформаційноанглійської
комунікативних та
мови
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку
Використання
онлайн Вчителі
та інформаційноанглійської
комунікативних та
мови
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку
ХХІ Формування у
очна Вчителі різних
82

століття

28. Ключові
століття

уміння

ХХІ

29. Підготовка
вчителя
англійської мови до
навчання
учнів
1–2
класів
30. Підготовка
вчителя
англійської мови до
навчання
учнів
1–2
класів
31. Підготовка
вчителя
англійської мови до
навчання
учнів
3–4
класів
32. Підготовка
вчителя
англійської мови до
навчання
учнів
3–4
класів
33. Інтернет-ресурси
на уроках історії
та правознавства
34. Упровадження
інноваційних технологій
навчання на уроках
історії, правознавства
та суспільних дисциплі
35. Врахування вікових
особливостей учнів
на уроках історії
та правознавства

здобувачів освіти
предметів
спільних для ключових
компетентностей умінь,
визначених частиною
першою статті 12 ЗУ
«Про освіту»
Формування у
онлайн Вчителі різних
здобувачів освіти
предметів
спільних для ключових
компетентностей умінь,
визначених частиною
першою статті 12
Закону України «Про
освіту»
Розвиток професійних
очна Вчителі
компетентностей
англійської
(знання навчального
мови
предмета, фахових
методик, технологій)
Розвиток професійних
Вчителі
компетентностей
англійської
(знання навчального
мови
предмета, фахових
методик, технологій)
Розвиток професійних
очна Вчителі
компетентностей
англійської
(знання навчального
мови
предмета, фахових
методик, технологій)
Розвиток професійних
Вчителі
компетентностей
англійської
(знання навчального
мови
предмета, фахових
методик, технологій)
Розвиток професійних очна
Вчителі історії
компетентностей, ІКТта правознавкомпетентність
ства
Розвиток професійних очна
Вчителі історії
компетентностей, ІКТта правознавкомпетентність
ства і
суспільних
дисциплін
Розвиток професійних очна
Вчителі історії
компетентностей,
та правознавпсихолого-фізіологічні
ства
особливості дітей

Відділ фізико-математичних дисциплін
Розвиток професійних очнаВчителі фізики
компетентностей
онлайн та астрономії
вчителів фізики
та астрономії
37. Розвиток
Розвиток професійних очнаВчителі фізики
інтелектуальних умінь і компетентностей
онлайн та астрономії
творчих здібностей учнів вчителів фізики
засобами STEM-освіти та астрономії
(для вчителів фізики)
36. Розв’язування фізичних
та астрономічних задач

83

30

1

24

30

2

48

30

1

44

30

2

62

30

3

93

30

2

49

30

2

44

30

1

14

30

1

21

30

1

29

38. Технології STEM-освіти
у практиці роботи
вчителя трудового
навчання
39. Розвиток STEMкомпетентностей
40. Методика навчання
географії: традиції,
інновації,
STEM
41. Навчання географії
з використанням
інтернет-ресурсів
42. Навчання географії
з використанням
інтернет-ресурсів
43. Ключові уміння XXI
століття

44. Модернізація змісту
хімічної освіти:
реальність та
перспективи
45. Розвиток фахової
компетентності учителя
хімії в сучасному
освітньому процесі
46. Особливості вивчення
біології в старшій школі
за новою програмою
47. Реалізація
компетентнісного
підходу в професійній
діяльності вчителя
біології
48. Реалізація
компетентнісного
підходу в професійній
діяльності вчителя
біології
49. Основи фінансової
грамотності

Розвиток професійних
компетентностей
учителів трудового
навчання

очна

Вчителі
трудового
навчання

30

2

43

30

1

13

30

1

24

Вчителі
географії

30

1

27

онлайн Вчителі
географії

30

1

23

Відділ природничих дисциплін
Формування
очна Вчителі
у здобувачів освіти
географії і
спільних для ключових
природознавкомпетентностей умінь
ства
Розвиток професійних
очна Вчителі
компетентностей
географії
Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Формування у
здобувачів освіти
спільних для ключових
компетентностей
умінь
Розвиток професійних
компетентностей

очна

очна

Вчителі
природничих
дисциплін

30

1

23

очна

Вчителі хімії

30

1

18

Розвиток професійних
компетентностей

очна

Вчителі хімії

30

2

35

Розвиток професійних
компетентностей

очна

Вчителі
біології

30

1

21

Вчителі
біології

30

1

25

Вчителі
біології

30

1

31

Вчителі всіх
фахів

30

1

12

Розвиток професійних
очна
компетентностей,
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Розвиток професійних онлайн
компетентностей,
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
Розвиток професійних очна
компетентностей

84

Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
50. Сервіси гугл для онлайн- Розвиток професійної
очна
Вчителі всіх
30
навчання
компетентності
категорій
і фахів
51. Цифровий освітній
Розвиток професійної
очна
Вчителі всіх
30
простір учителя
компетентності
категорій
і фахів
52. Використання вільного Розвиток професійної
очна
Вчителі всіх
30
програмного
компетентності
категорій
забезпечення в освітній
і фахів
діяльності
53. Практикум
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
з програмування
компетентності
інформатики
в «Python»
54. Методика викладання
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
вибіркових модулів
компетентності
інформатики
з інформатики в старшій
школі

2

28

1

14

1

19

1

25

1

21

Відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти
55. Організація
Розвиток професійної
очна
Вчителі усіх
30
дистанційного навчання компетентності
фахів
у закладах освіти

3

75

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
56. Професійна діяльність
Розвиток професійних очна
Вчителі класів
вчителя в інклюзивному компетентностей
з інклюзивним
освітньому середовищі
навчанням

30

3

89

30

2

49

30

1

23

30

2

59

30

1

21

Відділ практичної психології та соціальної роботи
57. Артметоди в освітньому Розвиток професійних очна
Практичні
просторі: теорія
компетентностей
психологи
і практика
і соціальні
педагоги
Відділ новацій та передових педагогічних технологій
58. Розвиток інноваційного Розвиток професійних очна
Вчителі усіх
потенціалу педагога (на компетентностей;
фахів
базі досвіду переможців використання
професійних конкурсів) інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
59. Розвиток інноваційного Розвиток професійних онлайн Вчителі усіх
потенціалу педагога (на компетентностей;
фахів
базі досвіду переможців використання
професійних конкурсів) інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі
60. Освітньо-професійна
Розвиток професійних очна
Вчителі усіх
траєкторія педагога:
компетентностей;
фахів
практичний аспект
використання
інформаційнокомунікативних та

85

61.

62.

63.

64.

цифрових технологій в
освітньому процесі
Інтернет-сервіси.
Розвиток професійних
Готуємось до уроку
компетентностей;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку
Інтернет-сервіси.
Розвиток професійних
Готуємось до уроку
компетентностей;
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку.
Онлайн-ресурси як один Розвиток професійних
з інструментів
компетентностей;
змішаного навчання
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку
Онлайн-ресурси як один Розвиток професійних
з інструментів
компетентностей;
змішаного навчання
використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі,
включаючи електронне
навчання, інформаційну
та кібернетичну
безпеку

65. Методика викладання
інтегрованого курсу «Я
досліджую світ»
66. Методика викладання
інтегрованого курсу «Я
досліджую світ»
67. Методика
викладання
основ здоров’я на основі
життєвих навичок

очна

Вчителі усіх
фахів

30

2

53

онлайн Вчителі усіх
фахів

30

1

33

очна

Вчителі усіх
фахів

30

1

18

онлайн Вчителі усіх
фахів

30

3

86

30

6

140

30

4

132

30

1

21

Відділ освітніх інновацій
Розвиток
очна
Вчителі
професійних
початкових
компетентностей
класів
Розвиток
онлайн Вчителі
професійних
початкових
компетентностей
класів
Розвиток
очна
Вчителі основ
професійних
здоров’я
компетентностей
86

68. Методика
викладання Розвиток
основ здоров’я на основі професійних
життєвих навичок
компетентностей

онлайн Вчителі основ
здоров’я

30

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
69. Педагогіка початкової
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
школи: фінський досвід компетентності
початкових
класів НУШ
70. Педагогіка початкової
Розвиток професійної
очнаВчителі
30
школи: фінський досвід компетентності
онлайн початкових
класів НУШ
71. Ігрові технології
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
в освітньому процесі
компетентності
гуманітарних
дисциплін
72. Система національноРозвиток професійної
очна
Педагоги30
патріотичного виховання компетентності
організатори;
в освітньому закладі
заступники
директорів
з виховної
роботи;
керівники
освітніх
закладів
73. Використання
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
міжпредметних зв’язків компетентності
образотворчог
о мистецтва;
у вивченні дисциплін
вчителі
художньо-естетичного
музичного
циклу
мистецтва
74. Технології реалізації
Розвиток професійної
онлайн Вчителі
30
системно-діяльнісного
компетентності
математики
і компетентнісного
підходів у навчанні
математичних предметів
в умовах сучасного
освітнього середовища
75. Технології організації
Розвиток професійної
онлайн Вчителі
30
і супроводу діяльності
компетентності
математики
учнів з підготовки до
ДПА та ЗНО з
математики
76. Технології організації
Розвиток професійної
очна
Вчителі
30
і супроводу діяльності
компетентності
математики
школярів з підготовки
до математичних
змагань (олімпіад,
турнірів, конкурсів)
77. Наступність у навчанні Розвиток професійної
онлайн Вчителі
30
математики в початковій компетентності
математики,
та основній (базовій)
вчителі
ланках шкільної освіти
початкових
класів ЗЗСО
у контексті реалізації
Концепції «Нова
українська школа»
78. Методичні засади
Розвиток професійної
очні
Вчителі
30
навчання математики
компетентності
математики
у контексті реалізації
87

1

22

5

125

2

54

1

14

2

44

1

14

1

15

2

42

2

46

2

45

2

56

Концепції «Нова
українська школа»

79. Психолог-педагогічна
компетентність учителя
НУШ

Кафедра педагогіки та психології
Формування у
пролон- Директори,
здобувачів освіти
говані, заступники
спільних для ключових очна
ЗЗСО. Вчителі
компетентностей умінь,
всіх категорій
визначених ч.І, ст.12
і фахів
Закону України «Про
освіту»

80. Курси за науковопедагогічним проєктом
«Інтелект України»
81. Медіаосвіта та медіаінформаційна
грамотність
вчителя нової
української школи

Кафедра менеджменту освіти
Розвиток професійних очна
Вчителі усіх
компетентностей та
фахів,
інформаційнокерівники
цифрових
ЗЗСО
компетентностей.
Формування у
здобувачів освіти
спільних для ключових
компетентностей
(мовленнєва, цифрова,
комунікаційна,
інклюзивна, емоційноетична, загальнокультурна) вмінь

88

30
Орган
ізацій
нонаста
новча
сесія6 год.
Навч.
занят
тя8год.
Навч.
занят
тя8год
Заклю
чна
сесія8год.
Заїзд
на
один
день

30

1

31

2

96

2

37

Таблиця 8

виконання

план

виконання

план

виконання

Очна форма
навчання

Очно-дистанційна
форма навчання

Очна форма
навчання

Очно-дистанційна
форма навчання

план

Всього

виконання

23
24

план

18
19
20
21
22

виконання

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Володимир0
Волинський
Горохівський
318
Іваничівський
32
Камінь-Каширський 604
Ківерцівський
135
Ковельський
238
Локачинський
64
Луцький
73
Любешівський
76
Любомльський
52
Маневицький
427
Ратнівський
99
Рожищенський
381
Старовижівський
106
Турійський
0
Шацький
89
м. Володимир58
Волинський
м. Ковель
139
м. Луцьк
829
м. Нововолинськ
247
ПТНЗ
86
Школи інтернатного
245
типу
ОТГ
2754
Інші
20

Рік

план

1

ІІ півріччя

виконання

план

№ Назва районів, міст
з/п
області

Очна форма
навчання

І півріччя

Очно-дистанційна
форма навчання

Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за 2021 р.

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

191
31
620
189
130
70
271
110
54
272
78
303
33
0
44

15
8
33
2
12
3
0
5
13
19
2
23
14
0
13

2
7
39
10
12
2
4
5
1
7
8
14
5
2
5

195
16
408
84
168
38
40
54
25
248
38
275
74
0
33

64
9
445
72
107
21
262
35
18
64
24
96
17
0
7

6
5
27
2
7
5
3
0
7
7
6
10
15
0
8

1
2
19
8
10
0
7
1
1
1
0
1
2
1
0

513
48
1012
219
406
102
113
130
77
675
137
656
180
0
122

255
40
1065
261
237
91
533
145
72
336
102
399
50
0
51

21
13
60
4
19
8
3
5
20
26
8
33
29
0
21

3
9
58
18
22
2
11
6
2
8
8
15
7
3
5
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5

1

23
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5

6

81

101
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975
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46
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66
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0
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0
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Таблиця 9
Виконання плану підвищення кваліфікації

Виконання

План

Виконання

План

Виконання

Всього

План

Очнодистанційні

Виконання

Тематичні

План

Фахові

Відділ управління
закладами освіти

712

643

241

200

44

24

997

867

Відділ виховної роботи

1372

1293

212

167

97

140

1681

1600

Відділ початкового
навчання та дошкільного
виховання

1870

1673

241

192

185

111

2296

1976

Відділ гуманітарних
дисциплін

1677

1286

809

874

87

87

2573

2247

Відділ фізико-математичних
дисциплін

469

424

120

93

84

48

673

565

Відділ природничих
дисциплін

629

517

327

252

57

33

1013

807

Відділ/кафедра

90

Відділ інформатики
та інформаційнокоммунікаційних
технологій

186

137

153

107

Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти

275

268

78

Відділ навчальнометодичного забезпечення
та дистанційної освіти
Відділ новацій та передових
педагогічних технологій

16

17

339

261

89

353

357

71

75

71

75

310

293

310

293

Відділ практичної
психології та соціальної
роботи

173

197

56

49

60

47

289

293

Кафедра теорії та методики
викладання шкільних
предметів

309

253

512

456

31

21

852

730

Кафедра менеджменту
освіти

52

50

58

37

19

13

110

100

Відділ освітніх інновацій

346

315

346

315

Кафедра педагогіки
та психології

35

127

35

127

Таблиця 10
Інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за 2021 р.

Очна форма навчання

10 001

Очно-дистанційна форма навчання

541

Форма організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (сертифікат)

8561

Вчителі початкової школи, які пройшли навчання за програмами НУШ

1492

Вчителі закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового
Державного стандарту базової середньої освіти, які пройшли навчання за програмами
НУШ
Асистенти вчителів, які пройшли навчання за програмами НУШ

4532

Вчителі, які пройшли навчання за іншими програмами НУШ

413

Всього

571

26 111

91

Таблиця 11

Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
у 2021 році
№

Категорія слухачів

Стратегічні тенденції розвитку
1 українського суспільства через
призму освіти
Організація ігрової діяльності у
2 позаурочному освітньому
процесі
Курси підвищення кваліфікації
3
шкільних бібліотекарів
Керівники гуртків ЗПО без
4
визначення напряму
Педагоги-організатори, класні
5
керівники
6 Вчителі мистецтва
7 Вчителі початкових класів
Вчителі англійської мови
8
(модулі 1 та 2)
Вчителі історії
9 та правознавства
10 Вчителі фізики та астрономії
11 Вчителі технічних видів праці
Вчителі обслуговуючих видів
12
праці
Технології STEM-освіти у
13 практиці роботи вчителя
трудового навчання
14 Вчителі географії
15 Вчителі хімії (вища категорія)
16 Вчителі біології і екології
Практичні психологи
17
і соціальні педагоги
Артметоди в освітньому
18
просторі: теорія і практика
Вдосконалення і розвиток
19 професійної компетентності
вчителів математики
20 Вчителі фізичної культури
21 Вчителі основ здоров'я
Вчителі української мови
22
і літератури
Вчителі зарубіжної літератури
23
та російської мови
24 Вчителі інформатики
Вчителі курсів духовно25
морального спрямування

Категорія педагогічних
працівників

Кількість Кількість Кількість
годин
груп
слухачів

Керівники ЗЗСО

60

1

10

Вихователі груп подовженого
дня та вихователі закладів
обласного підпорядкування

60

1

14

Шкільні бібліотекарі

60

1

12

120

1

26

60

2

26

60
60

1
8

12
111

60

2

23

60

2

27

60
60

1
1

13
13

60

1

12

60

1

10

60
60
60

1
1
1

14
9
10

60

2

34

60

1

13

60

2

21

60

3

46

60

2

18

60

2

27

60

1

10

60

2

17

60

1

13

42

541

Керівники гуртків ЗПО без
визначення напряму
Педагоги-організатори, класні
керівники
Вчителі мистецтва ЗЗСО
Вчителі початкових класів
Вчителі англійської мови
Вчителі історії, правознавства,
етики, громадянської освіти,
філософії
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі технічних видів праці
Вчителі обслуговуючих видів
праці
Вчителі технічних та
обслуговуючих видів праці
Вчителі географії
Вчителі хімії
Вчителі біології
Практичні психологи,
соціальні педагоги
Практичні психологи,
соціальні педагоги
Вчителі математики (перша і
вища категорія)
Вчителі фізичної культури
закладів освіти
Вчителі основ здоров’я
Вчителі української мови та
літератури
Вчителі зарубіжної літератури,
російської мови
Вчителі інформатики
Керівники, педагогічні,
працівники закладів освіти

Всього
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2. Організаційно-методичний супровід навчальної діяльності
Напрями, за якими працював відділ навчально-методичного забезпечення та
дистанційної освіти:
− забезпечення підвищення ефективності курсової підготовки педагогічних кадрів у
системі післядипломної педагогічної освіти;
− діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у
Волинському ІППО та Університеті менеджменту освіти НАПН України;
− сучасні технології навчання та нові підходи до викладання на курсах підвищення
кваліфікації;
− сприяння впровадженню у навчальний процес активних та інтерактивних форм
роботи, розширенню практики в навчально-виховних закладах 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:
− визначена необхідна кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації на 2022 рік;
− надавалась методична допомога з питань курсової підготовки керівникам органів
управління освітою територіальних громад, директорам центрів професійного розвитку
педагогічних працівників, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного
підпорядкування;
− підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України на 2022 рік (9
чол.);
− підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у
ВІППО на 2022 рік за очною та очно-дистанційною формами навчання;
− підготовлено наказ про призначення координаторів і кураторів груп курсів
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2022 рік;
− здійснено аналіз результативності проходження курсової підготовки за І та ІІ півріччя,
за рік;
− постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової підготовки
освітян області.
У напрямку очно-дистанційної форми навчання:
− участь у розробці планів роботи відділу навчально-методичного забезпечення та
дистанційної освіти;
− підготовка пропозицій та координація розробки електронних програмно-методичних
комплексів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
− забезпечення постійного та безперебійного функціонування інформаційно-освітнього
простору системи освіти регіону (сайт дистанційного навчання);
− організація самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації з
платформою для дистанційного навчання DLET;
–пошук, накопичення та облік документів, матеріалів і літератури з питань
дистанційного навчання;
− адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення
офіційного сайта ВІППО (http://vippo.org.ua) та сайта для електронної реєстрації на курси
підвищення кваліфікації;
− вивчення стану впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну
освіту, досвіду створення та використання інформаційно-освітніх середовищ, аналіз та
узагальнення передового досвіду, організація обміну досвідом;
− підготовка аналітичних матеріалів стану підвищення кваліфікації освітян за рік;
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− систематичний обмін інформацією з викладацьким складом кафедр, методистами,
завідувачами кафедр.
На 2021 рік було заплановано 465 навчальних груп за очною формою навчання, з них 280
фахових, 143 тематичних, та 42 навчальні за очно-дистанційною формою, під час яких
працівниками відділу здійснювалась така робота:
− розробка документації, необхідної для організації навчального процесу на курсах;
− підготовка інформаційних стендових матеріалів для слухачів;
− ведення обліку документації з питань організації навчального процесу;
− забезпечення кількісного складу слухачів, які проходять курсову підготовку згідно з
планом-графіком;
− підготовка та оформлення відповідних наказів про зарахування слухачів на курси;
− оформлення та ведення обліку документів на слухачів за індивідуальною формою
навчання;
− підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про курси підвищення кваліфікації
згідно з категоріями;
− перевірка журналів обліку роботи курсів кожної з груп;
− організаційно-роз’яснювальна робота зі слухачами курсів згідно з правилами
внутрішнього розпорядку;
− облік роботи викладачів-погодинників та навчального навантаження викладачів
кафедр;
− забезпечувалася своєчасна подача документів фінансової звітності на погодинну
оплату курсів, семінарів, масових заходів;
− заповнювалися картки персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах
погодинної оплати.
Протягом року. Верба Т. П., методисти відділу
3. Надання платних освітніх та інших послуг
Розроблено положення про надання платних освітніх та інших послуг, які надаються
Волинським ІППО, затверджене наказом 04-ОД від 04.02.2021.
Запроваджено надання платних освітніх послуг. З січня по грудень проведено 49
семінарів (8- та 30-годинних) на платній основі, охоплено 1296 осіб, здобувачів освітніх
послуг.
Протягом року, Рубльова Н. О.
Ведення технічної документації, журналу договорів платних послуг та заповнення
договорів про надання платних освітніх послуг.
Надання інформації щодо порядку й умов надання конкретної платної послуги, її
вартості, порядку надання, строків оплати.
Організаційний, інформаційний та методичний супровід проведення семінарів на платній
основі.
Виготовлення сертифікатів семінарів на платній основі.
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Протягом року, Ткачук Р. А.

2.

1.
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«Електронний
підручник для
середньої освіти»
(E-book for
secondary education)

Впровадження
всеукраїнського
експерименту
«Розроблення і
впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти в
умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної освіти» на
2017–2022 роки

№
Тема дослідження
з/п

Залізницька загальноосвітня школа Спірін О. М.
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 навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів-гімназія» Луцького
району Волинської області

Каф. педагогіки,
Никитюк Лариса Мілетіївна

Раково-Ліський ліцей КаміньКаширської міської ради;
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ
ступенів № 1;
Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 4 імені Модеста
Левицького»;
Нововолинський ліцей № 6
Нововолинської міської ради

Наказ МОН від
31.08.2018
№ 957

Наказ, яким
затверджено
експеримент,
строки
проведення
Завалевський
Наказ МОН
Юрій Іванович, України № 1028
перший
від 13.07.2017 р.
заступник
«Про проведення
директора ДНУ всеукраїнського
«Інститут
експерименту
модернізації
на базі
змісту
загальноосвітніх
освіти», доктор навчальних
закладів»
педагогічних
наук, професор
Науковий
керівник,
координатор
ІМЗО
- Розроблення навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти;
- розроблення варіантів модельних
програм; їх реалізація в межах освітніх
галузей;
- апробація методик реалізації
навчальних програм в різних умовах
(інтегрованого навчання, предметноінтегрованого; з використанням інклюзії);
- підготовка вчителів до впровадження
навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти як провідників
змін, що передбачають широкі права для
шкіл та учительських спільнот,
партнерську взаємодію з батьками;
- оновлення нормативної бази
функціонування початкової школи
відповідно до впроваджуваних змін
Розроблення нових процедур експертизи
е-підручників.
Розроблення нових процедур вибору епідручників.
Впровадження е-підручників у систему
освіти

Очікувані результати

V. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
Таблиця 12
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5.

4.

3.

1. КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс “Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької
міської ради» (Вінник Тетяна
Костянтинівна)
2. Опорний заклад навчально
виховний комплекс «Колківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
– ліцей» Маневицького району
Волинської області (Клепанчук
Оксана Володимирівна)
3. Залізницький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів – дитячий садок»
Любешівського району Волинської
області (Данилик Руслана Петрівна)
Пілотний проект
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ
«Реалізація
ступенів № 1 Луцької міської ради
інтегрованого підходу в Волинської області комунальний
заклад «Луцька гімназія № 4 імені
початковій освіті у
Модеста Левицького Луцької
контексті Концепції
міської ради Волинської області»,
«Нова українська
Нововолинський ліцей № 6
школа» на базі
Нововолинської міської ради
загальноосвітніх
Волинської області, опорний заклад
навчальних закладів
України на 2017–2022 загальної середньої освіти «РаковоЛіський ліцей» Камінь-Каширської
роки»
міської ради Волинської області,
Бужанський ліцей Мар'янівської
селищної ради Луцького району
Волинської області
Всеукраїнська школа
ВІППО
онлайн

«Стандартизація
наскрізної соціальнопсихологічної моделі
масового впровадження
медіаосвіти у
вітчизняну педагогічну
практику»

Кафедра теорії і
методик
викладання
шкільних
предметів ВІППО

Кафедра теорії і
методик
викладання
шкільних
предметів ВІППО

Науковий керівник
експерименту:
Найдьонова Л. А.,
доктор
психологічних
наук, членкореспондент
Інституту
соціальної та
політичної
психології НАПН
України
(координатор
Рудь О. В.)

Наказ МОН
України від 18
серпня 2017 року
№ 1199.
2017–2022 рр.

Перевірка результативності
вітчизняної моделі наскрізної
медіаосвіти та підвищення рівня
медіакомпетентності педагогів і учнів

3.

2.

1.

Комунальний
заклад загальної
середньої освіти
«Луцький ліцей № 3
Луцької міської
ради Волинської
області»

Комунальний
заклад «Луцький
навчальновиховний комплекс
«ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 22 – ліцей
Луцької міської
ради Волинської
області»

Комунальний
заклад «Луцький
НВК
«Загальноосвітня
школа І–ІІ ступенів
№ 7 – природничий
ліцей» Луцької
міської ради

«Компетентнісний підхід як
фактор
гуманізації
інноваційного
освітнього
середовища»

«Моделювання
здоров’язбережувального
освітнього
середовища як
основи
розвитку
соціально
активної
особистості»

Заклад освіти

«Створення
психологопедагогічних
умов
соціалізації
особистості
школяра»

№ Тема
з/п дослідження

Науковий
керівник
Наказ, яким
затверджено (ПІБ, посада,
наук. ст.,
експеримент
вчене звання)
Наказ
Ткачук Н. М.,
управління ВІППО,
освіти, науки кандидат
та молоді
педагогічних
Волинської наук
обласної
державної
адміністрації
від 05.07. 16
року № 386
Наказ
Луцюк А. М.,
управління завідувач
освіти, науки кафедри
та молоді
педагогіки та
Волинської психології
обласної
ВІППО,
державної
кандидат
адміністрації педагогічних
від 30.12. 20 наук
16 року №
3369
Наказ
Поліщук Н. А.,
управління завідувач
освіти, науки відділу
та молоді
освітніх
Волинської інновацій
обласної
ВІППО
державної
адміністрації
від
05.07.2016 р.
№ 386

97
Вітюк В. В.,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

Вітюк В. В.,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Остапйовський
О. І., доцент
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО, кандидат
психологічних
наук

Науковий
консультант
(ПІБ, посада,
вчене звання)

Директор
Термін
експеримен проведення;
Стислий зміст
тального
етап
результатів за рік
ЗЗСО
експерименту
(2-3 речення)
(ПІБ)
терміни
Савчук
2016 – 2021 рр.; Створено педагогічні
В. Є.
ІІІ (узагальумови формування
нювальний)
соціалізації особистості.
етап
Апробовано модель
вересень 2020. освітнього середовища,
– червень
реалізовано цільові
2021 р.
проєкти з проблеми,
укладено методичні
збірки. Підведено
підсумки експерименту
Кучер Л. В. Жовтень
Реалізується модель
2016 р. –
освітнього закладу в
червень
інноваційному
2021 р.;
середовищі.
IІІ (узагальВпроваджуються
інноваційні елементи в
нювальний)
етап – вересень освітнє середовище.
Реалізується модель
2020 р. –
червень 2021 р. компетентної особистості
школяра. Підведено
підсумки експерименту
Карюк Н. В. Лютий 2016 р. Порівняння результатів
– травень
дослідно2021 р.;
експериментальної
роботи з поставленою
IІІ етап
метою та завданнями.
(узагальнювальний)
Поширення досвіду
дослідно– липень
експериментальної
2020 р. –
червень 2021 р. роботи з означеної
проблеми через публікації
у пресі

б) регіонального рівня
Таблиця 13
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5.

4.

«Розвиток
соціальної та
пізнавальної
активності
учнів шляхом
впровадження
акмеологічних
технологій»

«Соціалізація
особистості в
умовах
інноваційного
середовища
освітнього
закладу»

Головненська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
«Центр освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»;
Затурцівська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
«Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки»;
Княгининівська
спеціалізована
Школа-інтернат І–ІІІ
ст. «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки»;
Люблинецька
спеціалізована
школа-інтернат І–ІІІ
ст. «Центр освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»
Комунальний
заклад ЗСО
«Луцький ліцей
№ 28 Луцької
міської ради»
Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
ОДА від 05. 07.
2016 р. № 386

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації № 710
від 29 грудня
2016 року

Лук’янчук Г. Я.,
старший
викладач
кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Вітюк В. В.,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук, доцент

Корнейко А. О.,
кандидат
історичних наук,
доцент кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Олешко П. С.,
кандидат
історичних наук,
професор,
директор ВІППО,
Бевз Г. М., доктор
психологічних
наук, доцент,
професор кафедри
загальної та
практичної
психології ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти» НАПН
України

Євтушин
М. В.

Сушик Н. І.;
Лопухович
Л. П.;
Возняк
Є. М.;
Бортнюк
М. С.

2016–2021 рр.
ІІІ (узагальнювальний)
етап;
вересень
2020 р. –
червень 2021 р.

Вересень
2016 р. −
червень
2021 р.;
ІІІ (узагальнювальний)
етап вересень
2020 р. –
червень
2021 р.)

Завершено дослідноекспериментальну роботу з
теми; узагальнено
матеріали дослідження;
видано збірку матеріалів
дослідноекспериментальної роботи

Апробується модель
соціалізації особистості в
умовах інноваційного
середовища освітнього
закладу.
Підведено підсумки
експерименту
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7.

6.

Комунальний
заклад «Луцька
загальноосвітня
школа І –ІІІ
ступенів № 12
Луцької міської
ради Волинської
області»

Комунальний
заклад «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів
№ 15» Луцької
міської ради
Волинської області

«Формування
соціальнопсихологічної
компетентності
учнів в умовах
Школи
сприяння
здоров’ю»

«Формування
соціально
активної
особистості
учня в умовах
школи повного
дня»

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації від
29.12.2016 р. № 10
«Про проведення
дослідноекспериментальної роботи у 2016–
2021 роках та
надання
загальноосвітнім
навчальним
закладам статусу
експериментальних
загальноосвітніх
навчальних
закладів
регіонального
рівня»

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації від
05.07.2016 року №
386

Муляр О. П.,
завідувач
кафедри теорії та
методики
викладання
шкільних
предметів
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук

Поліщук Н. А.,
завідувач відділу
освітніх
інновацій
ВІППО

Журавльов О. А. Гребенюк
кандидат
О. В.
біологічних наук,
доцент кафедри
фізіології людини
і тварин ВНУ
імені Лесі
Українки

Вітюк В. В.,
Чорна Н. В.
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

2016 – 2021
роки

Травень
2016 р.червень 2021
р.;
IІІ етап
(узагальнювальний) –
липень 2020 р.
– червень
2021 р.

Порівняння результатів
діагностикоконцептуального і
результативноузагальнювального етапів
експерименту. Визначення
співвідношення мети і
завдань із результатами
експерименту.
Популяризація результатів
експерименту, видання
друкованої продукції за
темою дослідноекспериментальної роботи
Обрано освітні технології
навчання та виховання
соціально активної
особистості, опубліковано
статтю за результатами І
етапу в «Освітніх
горизонтах» № 3, 2017 р.
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«Адаптація
дітей з особливими освітніми
потребами в
умовах
реалізації
компетентнісного
підходу»

«Формування
корпоративної
культури
навчального
закладу в
умовах
інноваційного
освітнього
простору»

10. «Психологопедагогічна
корекція та
фізична терапія
дітей з
особливими
потребами»

9.

8.

Турчина Л. І.,
старший
викладач
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації від
10.11.17 року
№ 652

Наказ управління
освіти і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 652 від
10.10.2017 р.

Нововолинська
спеціалізована
ЗОШ № 9
Волинської
обласної ради

Комунальний
заклад «Луцький
навчальнореабілітаційний
центр Луцької
міської ради»

Остапйовський
О. І., доцент
кафедри
педагогіки іта
психології
ВІППО,
кандидат
психологічних
наук

Радецька І. В.,
доцент кафедри
менеджменту
освіти ВІППО,
кандидат
економічних
наук, доцент

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
ОДА №710 від 29
грудня 2016 р.

Комунальний
заклад «Луцький
навчальновиховний комплекс
№ 26 Луцької
міської ради
Волинської
області»

Коць М. О.,
Волинець
кандидат
Л. І.
психологічних
наук, доцент
кафедри
педагогічної та
вікової психології
ВНУ ім. Лесі
Українки

Остапйовський
Кантор
О. І., доцент
Т. В.
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО, кандидат
психологічних
наук

Андрейчин С. Р., Леуш І. О.
завідувач відділу
практичної
психології і
соціальної роботи
ВІППО;
Матвійчук О С.,
завідувач центру
практичної
психології і
соціальної роботи
управління освіти
Луцької ОТГ

2017–2022 рр.;
ІІ (формувальний) вересень
2019 р. –
вересень
2021 р.

2017–2022 рр.;
ІІ (формувальний) вересень
2019 р. –
вересень
2021 р.

Листопад
2016 р. –
серпень
2021 р.;
ІІІ етап –
серпень 2020 р.
– серпень
2021 р.
(завершальний)

Розроблено методичні
рекомендації щодо
впровадження
напрацьованої моделі
корпоративної
культури закладу
освіти. Подано на
затвердження проєкт
Етичного кодексу
НВК. Робота STEMлабораторії.
Заклад став
переможцем конкурсу
освітніх проєктів.
Проведено низку
семінарів-практикумів,
семінарів-тренінгів,
постійно діючих
семінарів з проблеми
ДЕР
Розроблена і
впроваджена система
психологопедагогічного,
корекційного
супроводу дітей з
різними нозологіями,
створена модель
адаптації дітей закладу
освіти та система
роботи з батьками
Програма виконана.
Створено навчальне,
навчально-методичне,
наукове, управлінське,
діагностичне
забезпечення роботи
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Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
обласної
державної
адміністрації від
12 червня 2017 р.
№ 375

Наказ управління
освіти і науки
Волинської
облдержадміністації № 375
від 12.06.2017 р.

Навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів
№ 3 – ліцей
ВолодимирВолинської міської
ради Волинської
області»

СтолинськоСмолярська
гімназія Рівненської
ОТГ Волинської
області

12. «Моделювання
інноваційного
педагогічного
процесу як
умова розвитку
інтелектуальновиховного
потенціалу
особистості»

13. «Духовноморальне
виховання як
фактор
формування
життєвих
компетентностей
школярів»

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації від
29.11.2017 р.
№ 44

Комунальний
заклад «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів
№ 2 Луцької міської
ради Волинської
області»

11. «Формування
екологовалеологічної
культури
школярів
засобами
STEM-освіти»

Рудь О. В.,
старший
викладач
кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Ткачук Н.М.,
старший
викладач
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук

Поліщук Н. А.,
завідувач
науководослідної
лабораторії
освітніх
інновацій
ВІППО

Сташенко М. О.,
завідувач кафедри
менеджменту
освіти ВІППО,
кандидат фізикоматематичних
наук, доцент

Лопошук
О. С.,
директор,
спеціаліст
першої
кваліфікаційної
категорії

Вітюк В.В.,
Матвейчук
заступна
А. С.
директори з
науковометодичної та
Волинського
ІППО, кандидат
педагогічних наук,
доцент

Ткачук Н.М.,
Грищук
старший викладач В. А.
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО, кандидат
педагогічних наук

Здійснення підсумкового
етапу діагностики рівнів
розвитку екологовалеологічної культури
учнів, STEM-компетентностей суб’єктів освітнього
процесу, залучених до
участі в дослідноекспериментальній роботі у
процесі впровадження
STEM-освіти та їхньої
готовності до
конструктивної взаємодії
2017 –
Укладено методичні цільові
2022 рр.;
проєкти щодо забезпечення
ІІ (формуваль- ефективності освітнього
процесу. Проведено
ний) етап
апробацію інноваційних
вересень
технологій щодо
2018 р. –
формування інтелектуальночервень
творчого потенціалу учнів
2021 р.)
на уроках. Укладено
одноосібні та колективні
методичні рекомендації
Вересень 2017 Виконання програми та
р.– вересень
плану заходів ІІІ етапу ДЕР:
2022р.
систематизація результатів
ІІ етапу ДЕР; - комплексне
ІІІ етап
оцінювання ефективності
(вересень
впровадження
2020 р.–
експериментальної моделі;
вересень
- внесення коректив і
2022 р.)
відповідних змін до умов
реалізації духовноморального виховання як
інструментарію
формування
компетентностей учнів
НУШ.

Жовтень
2017 р. –
вересень
2022 р.;
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«Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ
ступенів № 19
Луцької міської
ради Волинської
області»

15. «Національне
виховання
особистості в
умовах полікультурного
середовища»

Луцька ЗОШ І-ІІ
національної
ступенів № 11 –
свідомості учнів колегіум Луцької
шляхом
міської ради
інтеграції
мистецьких
дисциплін»

16 «Формування

«Луцька вечірня
(змінна) школа
Луцької міської
ради»

14. «Впровадження
дистанційної
освіти в умовах
інноваційного
освітнього
середовища
вечірньої
(змінної)
школи»

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
обласної державної
адміністрації від
10.11.2017 № 652

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
обласної державної
адміністрації від
10.11.2017 № 652

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
обласної державної
адміністрації від
10.11.2017 № 652

Корнейко А. О.,
кандидат
історичних наук,
доцент кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Корнейко А. О.,
кандидат
історичних наук,
доцент кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Ігнатова Лариса
Петрівна, кандидат
мистецтвазнавства,
старший викладач доцент, ВНУ ім.
кафедри теорії та Лесі Українки
методики
викладання
шкільних
предметів ВІППО

кандидат
історичних наук,

Миць М. Я

Лук’янчук Г. Я.,
старший викладач
кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Лук’янчук Г. Я.,
старший викладач
кафедри
менеджменту
освіти ВІППО

Мороз М. Х.

Масиник
А. В.

Левченко
Ю. І.

2017–2022 рр.
ІІ (формувальний) етап;
вересень 2018 р.
– серпень 2021 р.

Досліджено готовність
педагогів до впровадження
моделі формування
національного виховання
учнів, проаналізовано рівень
національної свідомості учнів
різних класів, розроблено
методичні рекомендації щодо
зростання національної
свідомості в учнів школи
шляхом інтеграції мистецьких
дисциплін

Розроблено та впроваджено
модель дистанційної освіти;
експериментально апробовано
модель професійного розвитку
педагога в умовах
інноваційного освітнього
середовища в програмі
«Персонал-ψ». Здійснено
експериментальне
впровадження системи
мережевих ресурсів у
дистанційному навчанні
(G Suite for Education).
2017–2022 рр. Проведено психологічні
ІІ (формуваль- дослідження готовності
ний) етап;
педагогів до впровадження
вересень 2018 р. моделі формування
національного виховання
– серпень
учнів, проаналізовано рівень
2021 р.
національного виховання
через систему «Універсалонлайн». Розроблено
експериментальні освітні
програми для формування
національної свідомості
здобувачів освіти та їх
батьків

2017–2022 рр.
ІІ (формувальний) етап;
вересень 2018 р.
– серпень
2021 р.
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Комунальний
заклад «Луцька
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№ 20 Луцької
міської ради
Волинської області
ради»

Комунальний
заклад «Луцький
навчальновиховний комплекс
«Гімназія №14 імені
Василя
Сухомлинського»
Луцької міської
ради Волинської
області»

17. «Формування
ключових
компетентностей
особистості в
умовах
інклюзивної
освіти»

18. «Моделювання
інноваційного
освітнього
простору в
умовах
інтегрованого
підходу до
навчання»

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації
№ 370 від 12
червня 2018 р.

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації від
23.11.2018 р.
№ 647

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент;
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності
ВІППО

Остапйовський
О. І., доцент
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО,
кандидат
психологічних
наук

Вічалковська Н К.,
доцент кафедри
педагогічної та
вікової психології
факультету
психології ВНУ
ім. Лесі Українки,
кандидат психологічних наук;
Іванашко О. Є.,
доцент кафедри
педагогічної та
вікової психології
факультету
психології ВНУ
ім. Лесі Українки,
кандидат психологічних наук
Поліхун Н. І.,
кандидат
педагогічних наук,
завідувач відділу
підтримки
обдарованості та
міжнародного
співробітництва
Інституту обдарованої дитини;
Бабій М. Ф.,
кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
вікової та
педагогічної
психології ВНУ
ім. Лесі Українки
Кардаш
М. М.

Коляно
В. Ю.

Вересень 2018
− червень
2023 р;
ІІ (формувальний) етап –
вересень
2019 р. –
червень 2022 р.

2018 –2023 рр.;
II (формувальний) етап –
вересень 2019 .
– серпень 2022
р.

Апробується модель
інноваційного
освітнього простору в
умовах інтегрованого
підходу до навчання;
розробляються моделі
інтегрованих занять у
закладі освіти

Розробляється модель
мотивації навчальної
діяльності особистості в
умовах інклюзивної
освіти, апробуються
програми,
розробляються
методичні рекомендації
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Навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня
школа І-ІІІ ступеня
– гімназія»
м. Горохів

22. «Формування
компетентної
особистості в
умовах
інноваційного
освітнього
середовища»

Волинський
науковий ліцейінтернат
Волинської
обласної ради

ОНЗ НВК
«Локачинська
загальноосвітня
школа І–ІІІ ступеня
– гімназія
Локачинської
районної ради
Волинської
області»
21. «Розвиток
Навчальножиттєвих
виховний комплекс
навичок учнів в «Ківерцівська ЗОШ
умовах
І ст. – Ківерцівська
сприятливого гімназія
освітнього
Ківерцівської
середовища»
міської ради
Волинської
області»

20. «Моделювання
STEMсередовища
закладу освіти
як умова
самореалізації
особистості»

19. «Формування
мотивації
навчальної
діяльності
здобувачів
освіти в умовах
інноваційного
освітнього
середовища»

Наказ управління
освіти та науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 193 від 3 липня
2020 р.

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО

Поліщук Н. А.,
завідувач відділу
освітніх інновацій
ВІППО

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністрації №
628 від
20.11.2019 р.

Наказ управління
освіти, науки та
молоді
Волинської
облдержадміністрації
№ 628 від
20.11.2019 року

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент;
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО
Луцюк А.М.,
завідувач кафедри
педагогіки і
психології
ВІППО, кандидат
педагогічних
наук, доцент

Наказ управління
освіти, науки та
молоді Волинської
облдержадміністр
ації № 370 від 12
червня 2018 р.

Вітюк В. В.,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Олешко П. С.,
кандидат
історичних наук,
професор,
директор ВІППО

Лозовська
І М.

Кацевич
Л. С.

Вересень
2020 р. –
червень 2023 р.
ІІ (формувальний етап)

Вересень
2019 р. –
червень
2024 рр.;
ІІ (формувальний) етап
вересень
2020-серпень
2023 р.
Вересень
2019 р. –
серпень
2024 р.;
ІІ етап
(формувальний)
– вересень
2020 р. –
серпень 2023 р.

Зінчук В. В. Вересень 2018
− червень
2023 р;
ІІ (формувальний) етап –
вересень
2019 р. –
червень 2022 р.

Ткачук Н. М.,
Сахарчук
старший викладач О. Я.
кафедри
педагогіки та
психології ВІППО
кандидат
педагогічних наук

Олешко П. С.,
кандидат
історичних наук,
професор,
директор ВІППО

Розпочато реалізацію
моделі компетентної
особистості в умовах
інноваційного освітнього
середовища

Впровадження моделі
життєвих навичок учнів в
умовах сприятливого
освітнього середовища.
Розробка творчих
програм, соціальних
проєктів, які спрямовані
на формування життєвих
навичок учнів

Реалізується програма ІІ
(формувального)
етапу. Проведено
педраду. Апробується
модель STEMсередовища закладу
освіти для самореалізації
особистості

Апробується модель
мотивації навчальної
діяльності здобувачів
освіти в умовах
інноваційного освітнього
середовища
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Комунальний
заклад «Луцький
навчальновиховний комплекс
№ 9 Луцької міської
ради»

КЗ Луцька
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№ 23 Луцької
міської ради»

23. «Розвиток
м’яких навичок
(soft skills) як
фактор
життєвої
самореалізації
особистості»

24. «Підготовка
особистості до
успішної
життєдіяльності шляхом
конструювання
інноваційного
освітнього
процесу»

Наказ управління
освіти та науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 434 від
30.12.2020 р.

Наказ управління
освіти та науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 434 від
30.12.2020 р.

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент,
заступник
директора з
науковометодичної та
навчальної
діяльності
ВІППО
Кінах Н. В.,
доцент кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО,
кандидат
економічних
наук, доцент
Луцюк А. М.,
завідувач
кафедри
педагогіки та
психології
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук, доцент

Ткачук Н. М.,
кандидат
педагогічних
наук,

Мартинюк
В. С.

Дубина
О. Д.

2020–2025 рр.,
І етап
(діагностикоконцептуальний) етап,
жовтень
2020 р. –
серпень 2021 р.

2020-2025;
вересень
2020 р. –
червень 2021 р.
(І
концептуальнодіагностичний)
етап

Сформовано творчу групу,
яка є носієм інноваційних
педагогічних ідей в школі.
Вивчався передовий
педагогічний досвід з
метою використання його у
експериментальній
діяльності. Аналізувалися
психолого-педагогічні
системи та наукові
дослідження, які сприяли
перегляду окремих
положень щодо розробки
концепції конструювання
інноваційного освітнього
процесу в навчальному
закладі

Розроблено заявку,
програму дослідноекспериментальної роботи;
розпочато вивчення
психолого-педагогічної
літератури з проблеми

2. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність
а) перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня
Таблиця 13
№
з/п

Назва проєкту

Організатор/автор
ініціативи

Учасники проєкту
Перелік закладів
освіти, які беруть
участь
25 ЗЗСО області

Науковопедагогічний
проєкт «Інтелект
України»
«Програма 15»

МОН України;
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
Український фонд
Гендерно-вікові групи
«Благополуччя дітей» 10-класників та їх
батьків

3.

«Попередження
торгівлі людьми
шляхом розвитку
соціальної роботи
та мобілізації
громадян»

4.

Представництво
ВІППО
Міжнародної
організації з міграції в
Україні у партнерстві
з Українським
фондом
«Благополуччя дітей»
та Західноукраїнським
ресурсним центром за
фінансової підтримки
Швейцарської
Конфедерації
Рубльова Н. О.
Волинський ІППО,
Донецький ОІППО, 12
ІРЦ Волині, 12 ІРЦ
Донеччини

«Мистецтво –
інструмент
інклюзивного
навчання для
розвитку
обдарованості
та пізнавальної
сфери у дітей
з особливими
освітніми
потребами»
Методичний
Інститут модернізації
супровід пілотних змісту освіти
5-х класів НУШ,
курс «Пізнаємо
природу»

1.

2.

5.

Обласний
координатор
(ПІБ, посада)

Вітюк В. В.

Реалізація ідей
проєкту в практиці
закладів освіти
області
Остапйовський Профілактика
О. І.
ВІЛ-інфекції:
тренінгові заняття
з учнями та їх
батьками
Остапйовський Особиста гідність.
О. І.
Безпека життя.
Громадянська
позиція.
Запобігання
торгівлі людьми

Ужгородська ЗОШ
Ягенська Г. В.
І–ІІІ ст. № 8
Ужгородської міської
ради Закарпатської
обл.;
Опорний навчальний
заклад «Щасливський
НВК “ліцей – ЗОШ І–
ІІІ ст. – дитячий садок»
Пристоличної сільської
ради; СЗШ І–ІІІ ст. № 7
Світловодської міської
ради;
ЗСО І–ІІІ ст.;
Сокальський ліцей № 3
Сокальської міської
ради Львівської обл.;
КУ Сумська ЗОШ І–ІІІ
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Результати

Отримано грант
від УКФ на суму
995 936,96 грн

Щомісячні
онлайнконференції,
розробка
презентацій,
навчальних
завдань для роботи
у пілотних класах.
Результат –
електронний
методичний
посібник «Книга
для вчителя курсу
“Пізнаємо
природу”» за
підручником
Р. Шаламова,
Г. Ягенської.

Завалевський Ю. І.

ст. № 27, м. Суми;
НВК «Балтська
загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 2 –
гімназія» Балтської
міської ради Одеської
обл.;
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3
ім. В.О.Нижниченка
Горішньо-плавнівської
міської ради
Кременчуцького
району Полтавської
обл.;
Рівненська ЗШ І–ІІІ ст.
№ 1 імені Володимира
Короленка;
ЗОШ І–ІІІ ступенів №
18 Рівненської міської
ради;
Красноградський ліцей
№ 1 імені
О. І. Копиленка
Красноградської
міської ради
Харківської обл.;
Миколаївська
спеціалізована І–ІІІ
ступенів школа № 22 з
поглибленим
вивченням англійської
мови
Педагогічний колектив
комунального закладу
«Луцька гімназія № 21
імені Михайла
Кравчука Луцької
міської ради
Волинської області»

Інформація про
вебінари
https://docs.google.c
om/spreadsheets/d/1
Xdho7Ht8dhmtlV
WRBIbrS9PTEQ4
VPmIYcEV0DTZO
x_M/edit?us#gid=0

6.

Інноваційний
освітній проєкт
всеукраїнського
рівня «Я –
дослідник»

7.

Всеукраїнська гра Творче об’єднання
«Соняшник» для «Соняшник»
учнів 1–11 класів

Заклади загальної
середньої освіти
Волинської області

Сова О. О.

8.

«Мистецтво –
інструмент
інклюзивного
навчання для
розвитку
обдарованості

По 12 інклюзивноресурсних центрів
Донецької та
Волинської областей

Мазурик Т. В.

Олешко П. С.,
Рубльова Н. О.
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Поліщук Н. А.,
завідувач
відділу освітніх
інновацій

Розроблення
навчальнометодичного
забезпечення
дослідницької
діяльності учнів.
Створення вебсторінки «Я –
дослідник» на
платформі
українського
проекту «Якість
освіти»
http://yakistosviti@
com.ua
Участь,
сертифікати
учасників,
переможців
Методичні
матеріали

та пізнавальної
сфери у дітей
з особливими
освітніми
потребами»

б) перелік інноваційних проєктів обласного рівня
Організатор/
№
автор
Учасники проєкту
Назва проєкту
з/п
ініціативи
1.
Регіональний Поліщук Н. А., Заклади загальної
освітній проєкт Ткачук Н. М.
середньої освіти,
«STEM-освіта
заклади
педагога в
позашкільної
умовах
освіти, приватні
інноваційного
STEM-школи
освітнього
середовища»
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Завдання/результати
Поширення досвіду та здобутків
у галузі STEM-освіти шляхом
публікації, презентації під час
освітніх заходів різного рівня:
науково-практичних
конференцій,
семінарів,
тренінгів тощо.
Розробка практичних
рекомендацій з упровадження
основних засад STEM-освіти
в освітній процес із конкретних
навчальних дисциплін
у закладах загальної середньої
освіти області

VІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
№
Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кількість розроблених цифрових ресурсів,
а саме (за видами ресурсів):
інформаційні системи
електронні дидактичні демонстраційні матеріали
комп’ютерний тест
кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот
кількість інших форм дистанційної освіти

Таблиця 14

Кількісний
прояв
показника
70
1
44
8
15
2

1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Протягом року працівниками відділу інформаційного забезпечення освіти проводилася
робота за такими напрямками:
Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки
матеріалів до публікації у науково-методичному журналі «Педагогічний пошук» та
електронній газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). (Протягом року, працівники ВІЗО.)
Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення
офіційного
сайта
ВІППО
(http://vippo.org.ua/)
та
сторінки
на
фейсбуці
(https://www.facebook.com/). (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 соцмережi «Фейсбук» 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.)
2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону
Робота сайта ВІППО

Протягом року на сайті розміщено 1352 матеріали, із них новин – 151.
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 на фейсбуці (URL: https://www.facebook.com/vippo.lutsk.ua) (протягом року,
Кліванська Ю. А., Гребенюк М. П.).
Створення і наповнення медіавмісту фейсбук-групи: Дискусійна панель «Актуальні
питання
освітнього
менеджменту»
(URL:
https://www.facebook.com/groups/
200402174034840/?ref=bookmarks). (Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В.)
Адміністрування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині»
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home (протягом року, Рудь О. В.).
Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної
картин світу» (протягом року, Рудь О. В.).
Матеріали відділу ЗНО та моніторингових досліджень
«Про реєстрацію на участь у сертифікації педагогічних працівників» (URL:
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http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3221). (Січень, відділ ЗНО та МО.)
«Прес-конференція про підготовку до проведення пробного ЗНО та основної сесії ЗНО–
2021» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3224). (Січень, відділ ЗНО та МО.)
«Стартує реєстрація на ЗНО-2021» (URL: http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=269).
(Лютий, відділ ЗНО та МО.)
«УВАГА! Учасникам сертифікації – 2021» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id= 3271).
(Лютий, відділ ЗНО та МО.)
«До уваги учасників пробного ЗНО-2021» (URL: http://vippo.org.ua/viewnews.php?id= 3316).
(Березень, відділ ЗНО та МО.)
«УВАГА! У кабінетах учасників сертифікації розміщено результати незалежного
тестування» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3297). (Березень, відділ ЗНО та МО.)
«Відбувся обласний навчально-методичний семінар «Моніторингові дослідження у
внутрішній системі забезпечення якості освіти ЗЗСО: організація та проведення» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3299). (Березень, відділ ЗНО та МО.)
«Обласна нарада щодо готовності Волині до проведення ЗНО–2021» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3363). (Травень, відділ ЗНО та МО.)
«Проведено основний етап 2-го циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу
якості початкової освіти на Волині» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3386).
(Червень, відділ ЗНО та МО.)
«Відбувся обласний навчально-методичний семінар «Моніторингові дослідження у
внутрішній системі забезпечення якості освіти ЗЗСО: організація та проведення» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3445). (Жовтень, відділ ЗНО та МО.)
«Оприлюднено офіційний звіт про проведення ЗНО–2021 у Волинській області» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3450). (Жовтень, відділ ЗНО та МО.)
«Навчально-методичний семінар «Особливості викладання історії України в контексті
аналізу
тестових
завдань
зовнішнього
незалежного
оцінювання»
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3486). (Жовтень, відділ ЗНО та МО.)
«Відбулася
пресконференція
щодо
особливостей
ЗНО–2022»
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3501). (Листопад, відділ ЗНО та МО.)
Здійснюється інформаційне наповнення та систематичне оновлення розділу «Зовнішнє
оцінювання» сайта ВІППО (розміщено чотири матеріали). (Корнейко А. О., Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.).
Оновлено інформацію розділу «Нормативна база ЗНО» (Корнейко А. О., Логвинюк А. В.).
Створено електронні бази даних: «Відповідальні за організацію і проведення ЗНО-2022 у ТГ
Волинської області», «Відповідальні за організацію ЗНО-2022 у ЗПТО та ЗВ(ФП)О Волинської
області» (жовтень, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.).
3. Впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот:
Відділом інформаційного забезпечення освіти 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.
Проводилася постійна робота з адміністрування офіційної сторінки ВІППО, збільшення
її релевантності, кількості членів спільноти «Фейсбук», наповнення оперативною
інформацією, швидкого реагування на потреби педагогічної спільноти, відповіді на онлайнзапити педагогів, поширення актуальних новин, популяризації діяльності Інституту, анонси
важливих подій, висвітлення проведених заходів. (Протягом року, Кліванська Ю. А.)
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Виконано 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 поданої інформації; відстеження його оновлення, внесення змін
до складу, наповнення, місця розташування або назв рубрик, розділів тощо. Користування
сайтом закладу сприяє 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 успішні педагогічні
практики, можливість спілкування освітян із методистами закладу з метою обговорення
нагальних педагогічних проблем, актуальних питань освіти. (Протягом року, працівники
ВІЗО.)
Проведено роботу щодо переведення, перереєстрації та перебудови на новий
електронний формат видання журналу «Педагогічний пошук».
Здійснювалось наповнення, оновлення та адміністрування інформаційного електронного
табло. (Протягом року, Кліванська Ю. А.)
Створено слайд-фільм із серії «Відомі українці». (Березень, Кліванська Ю. А., Гребенюк
В. І.).
Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через
віртуальні спільноти: «Культура добросусідства. Волинь», «Все для вчителів історії», «Нова
українська школа» (платформа «Фейсбук»), «Тренери. Волинь» (для тренерів НУШ) –
месенджер «Вайбер». (Протягом року, Муляр О. П.)
Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через
віртуальні спільноти (платформа «Фейсбук», месенджер «Вайбер»). (Протягом року,
Жалко Т. Й.)
Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через
віртуальні спільноти (платформа «Фейсбук»). (Протягом року, Ягенська Г. В.)
Організовано науково-методичний супровід роботи з учителями математики області
через віртуальні спільноти «Вчителі математики Волині», «Підвищення кваліфікації вчителя
математики Волині» (платформа «Фейсбук»), «Школа фахової майстерності вчителя
математики Волині» (платформа «Класрум»). (Протягом року, Трачук Т. В.)
Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через
віртуальні спільноти «Фізика це просто» (платформа «Фейсбук»). (Протягом року,
Кобель Г. П.)
Адміністрування інформаційної сторінки відділу ЗНО та моніторингових досліджень
#ЗНОВолинь у соціальній мережі «Фейсбук» (URL: https://www.facebook.com/znovolyn/),
наповнення актуальними новинами, оголошеннями, анонсами, звітами про проведені заходи
та світлинами ЗНО–2021 та ЗНО–2022 (розміщено 27 дописів). (Протягом року,
Кутовий Р. С.)
4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього
контенту
Працівниками відділу інформатики на інформаційно-комунікаційних технологій
(Остапчук Л. Р., Гісь І. В.) проведено таку роботу:
Формування інформаційно-цифрового навчального середовища Волинського ІППО
засобами «Гугл воркспейс».
Надання індивідуальної інформаційно-методичної допомоги та технічної підтримки
працівникам Інституту щодо ефективного використання хмароорієнтованих технологій.
Розгортання інформаційно-освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.
Оновлення структури сайта «Віртуальний кабінет відділу інформатики та ІКТ».
Супровід індивідуального та самостійного навчання за дистанційною формою в
щоденнику «Мережеві технології навчання».
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Освітній простір відділу інформатики на інформаційно-комунікаційних технологій:

Відділ інформатики та
інформаційнокомунікаційних технологій
ВІППО
Волинська учнівська
Інтернет-олімпіада
Дистанційне навчання
вчителів
Школа олімпійського
резерву
Мережеві технології
навчання
Вільне та відкрите
програмне забезпечення

Безпека в Інтернеті

Веб-квест

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
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
Організація дистанційних семінарів, вебінарів, побудова модулів
навчальних курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів,
практичне розв’язувань питань у галузі дистанційного навчання
Виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл області
та підвищення інтересу до поглибленого вивчення програмування
Використання технологій, які дозволяють здійснювати швидку і
доступну публікацію в інтернеті та організовувати віртуальні спільноти
для інтерактивного спілкування користувачів
Сайт призначено для навчання вчителів інформатики використання
вільного та відкритого програмного забезпечення. Розміщено освітні та
оглядові матеріали вільного програмного забезпечення навчального
призначення для підтримки вивчення навчальних предметів
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
Освітній сайт для проведення вебквестів з метою навчання учителів
новітніх технологій викладання та формування навичок цифрової
компетентності

Здійснювались розробка, наповнення та адміністрування електронного освітнього вмісту
«Медіаосвіта»
(URL:
https://sites.google.com/view/media2021rud/).
(Протягом
року,
Сташенко М. О., Рудь О. В.)
Розроблено електронні демонстраційні матеріали для слухачів очної, очно-дистанційної
та дистанційної форм навчання: 1) для керівників ЗЗСО та їх заступників – лекціюпрезентацію «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО»; 2) для директорів ЗДО –
лекцію-презентацію «Креативний менеджмент як модель інноваційного розвитку закладу
овіти»; 3) для слухачів інклюзивної освітньої галузі – лекцію-презентацію «Основні завдання,
ролі й функції вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі»; 4) для слухачів
інклюзивної освітньої галузі – презентацію практикуму «Основні завдання, ролі й функції
вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі. Робота у єдиній команді. Спільне
викладання». (Протягом року, Радецька І. В.)
Підготовлено електронний освітній вміст для проведення онлайн семінарів-тренінгів
«Міжпредметні зв’язки дисциплін природничо-математичного циклу із фізикою»,
«Експериментальні задачі з фізики», виступу на науково-методичному семінарі «Актуальні
питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі».
Підготовлено електронні матеріали для виступу на інструктивно-методичній нараді
«Особливості викладання фізики та астрономії у 2021/2022 н. р.» (протягом року,
Кобель Г. П.)
Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через
віртуальну спільноту «Volyn English Teachers» у фейсбуці. (Протягом року, Бацмай С. А.)
Розроблено сайт «Учнівські олімпіади з фізики та астрономії у Волинській області»
(URL: https://sites.google.com/vippo.org.ua/physics/). (Савош В. О.)

112

5. Діяльність психологічної служби в системі освіти області
Відділ практичної психології і соціальної роботи ВІППО підготував аналітичну довідку
про діяльність психологічної служби у системі освіти Волинської області та надіслав до
Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО).
У довідці проаналізовано діяльність фахівців психологічної служби в усіх закладах освіти
області, а також діяльність навчально-методичних кабінетів / центрів психологічної служби
системи освіти та районних (міських) центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
Працівники відділу проаналізували забезпеченість закладів освіти працівниками
психологічної служби (окремо у містах і сільській місцевості), чисельність соціальних
педагогів і практичних психологів (окремо по кожному типу закладів), а саме: заклади
дошкільної освіти, загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, позашкільної освіти,
професійно-технічної освіти, фахової передвищої.
В аналітичних матеріалах підсумовано відомості про забезпеченість комп’ютерами фахівців
служби, забезпеченість кабінетами згідно з Положенням про психологічний кабінет дошкільних,
загальноосвітніх та інших закладів освіти, підведено підсумки просвітницько-профілактичної
діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, опрацьовано тематику звернень до
фахівців служби з боку батьків, педагогів, дітей та інших зацікавлених осіб.
Проаналізовано види роботи фахівців служби: індивідуальну та групову діагностику,
консультування, профілактичну, просвітницьку та корекційну роботу, навчальну діяльність,
роботу з батьками та педагогічними працівниками. В аналітичній довідці підсумовано
діяльність супервізійних та інтервізійних груп, які працюють у закладах освіти області,
здійснено облік роботи факультативів.
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VІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями
1.1. Участь у міжнародних проєктах і заходах
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Учасники (ПІБ
працівника
Закордонна
Інституту та термін
установа
перебування)
Сташенко М. О.,
Рада міжнародних
Рудь О. В.
наукових
(протягом року)
досліджень та
обмінів (IREX) за
підтримки
Посольств США та
Великої Британії, у
партнерстві з МОН
України,
Академією
української преси
Сташенко М. О.,
Friedrich Naumann
Рудь О. В.
Foundation Ukraine
(протягом року)
and Belarus

Таблиця 15

Мета

Результат

Участь у проєкті
«Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність».
(Інтегрування
медіаграмотності в
систему післядипломної
педагогічної освіти)

Реалізація завдань
проєкту. Розроблені ОП
та НМК з теми.
Сертифікація експертним
журі Проєкту ОП
«Медіаосвіта та
медіаінформаційна
грамотність вчителя нової
української
школи» на 2021–
2023 роки
Інтегрування МІГ у
систему післядипломної
педагогічної освіти

Розвиток професійних
компетентностей
участю у тренінгах
і навчальних семінарах
з розвитку МІГ
Сташенко М. О.,
Deutsche Welle
Участь у тренінгах,
Рудь О. В.
Akademie
науково-практичних
(протягом року)
конференціях, інших
заходах з метою
розвитку
медіаінформаційної
компетентності
Муляр О. П. (02–17
Гельсінський
Ознайомити учасників з
грудня) Фінський
університет,
теоріями та різними
проєкт підтримки
факультет
шляхами професійного
реформи української педагогічних наук розвитку вчителів,
школи «Навчаємось
рефлексивною
разом», Програма
діяльністю.
тренінгів для тренерів
Організувати низку
«Педагогіка
індивідуальних та
початкової школи:
групових вправ з метою
фінський досвід»
поглиблення розуміння
професійного розвитку,
а також визначення
способів підтримки
професійного розвитку
вчителя
Муляр О. П.
Посольство
Розвиток професійних
(21–26 вересня)
Королівства
компетентностей
Інтегрований курс
Норвегії в Україні, у викладанні
«Культура
Інформаційноінтегрованого курсу
добросусідства» для дослідний центр
«Культура
Нової української
«Інтеграція та
добросусідства» в НУШ
школи
розвиток»
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Інтегрування МІГ у
систему післядипломної
педагогічної освіти

Сертифікат

Сертифікат
№ ТС-0040 від 12.02.21р.

6.

7.

8.

Жалко Т. Й.
(11–15 серпня)
Викладання
інтегрованого курсу
«Культура
добросусідства у 5–6
класах»
Ягенська Г. В. (20
вересня – 03 жовтня)
Участь у тренінгу для
вчителів Європи
Teacher training «The
CRISPR revolution genome editing in basic
research and beyond»
Ураєва І. Г.
(протягом року)

Агентство США з Розвиток професійних
міжнародного
компетентностей
розвитку (USAID); у викладанні курсу
ГО «Інтеграція
та розвиток»

European Learning
Laboratory for the
Life Sciences
(ELLS) EMBL,
Heidelberg,
Germany
(Європейська
молекулярнобіологічна
лабораторія)
Французький
інститут в Україні

Розширення знань у
галузі редагування
геному з допомогою
CRISPR -Cas технології,
ознайомлення з
методикою викладання
сучасних біотехнологій
у школах Європи,
розвиток професійних
компетентностей
Підвищення
кваліфікації вчителів та
викладачів французької
мови

Сертифікат
№ СН-0009 від 15.08.21 р.

11.10.21
Certificate,
on-line

Чотири учасники
закінчили модуль 2
«Проведення уроку»

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів
2.1. Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня
№
з/п
1.

2.

3.

Назва проєкту
Вітюк В. В. участь
у фінському
проєкті підтримки
реформи
української школи
«Навчаємось
разом»
Вітюк В. В.
Проєкт «Кафедра
Жана Моне
“Студії ЄС” у СНУ
імені Лесі
Українки»
програми
Європейського
Союзу «Еразмус+»
«Вивчай та
розрізняй: інфомедійна
грамотність»

Організатор
МОН України

Таблиця 16
Учасники,
Обласний
залучені до
координатор Завдання/результати
проєкту
(ПІБ, посада)
Обласні заклади Участь у тренінгах
післядипломної
педагогічної
освіти

ВНУ імені Лесі
Педагогічні
Українки;
працівники
організаційний
області
партнер проєкту –
ВІППО

Бояр А., ВНУ
імені Лесі
Українки

Проведення занять
у межах тренінгу
«Європейська
інтеграція України:
компетентний
учитель»

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

Дем’янюк
О. Й.,
заступник
директора
з науковопедагогічної
діяльності
Волинського
ІППО, доктор
історичних
наук, професор

Розвиток
медіакомпетентності.
Інтегрування
медіаосвіти у систему
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Науковопедагогічні,
педагогічні
працівники
кафедри
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4.

«Світова історія:
відомі
особистості»

5.

Радецька І. В.,
кандидат
економічних
наук, доцент

Недужко
Ю. В., доктор
історичних
наук, професор
Міжнародного
історичного
біографічного
інституту
(Дубаї–НьюЙорк–Рим–
Єрусалим–
Пекін)

Сертифікат № 189 від
29.03.2021 р.,
засвідчує отримання
дослідницького
гранту і підтверджує
активну участь у
статусі виконавця в
міжнародному
науковому проєкті

Програма
підвищення
кваліфікації
вчителів
англійської мови,
які навчатимуть
учнів 5–6 класів в
умовах
реформування
галузі освіти
відповідно до
положень
Концепції «Нова
українська школа»
на ОТС-платформі
Британської ради
Програма
Американські ради
учнівського
та Посольство
обміну FLEX
США в Україні

Учителі
англійської
мови
Волинської
області

Бацмай С. А.

Підвищення
кваліфікації вчителів
англійської мови, які
навчатимуть учнів 5–6
класів відповідно до
Концепції НУШ та
Державного стандарту
базової середньої
освіти

Учні 8–10
класів

Бацмай С. А.

7.

Сприяння освіті

8.

Педагогіка гри в
«The LEGO
закладах
Foundation»
дошкільної освіти

Пілотні ЗДО
(10)
ВІППО
Слухачі курсів
підвищення
кваліфікації
закладів
дошкільної
освіти

6.

Міжнародний
історичний
біографічний
інститут з
фінансовою
підтримкою ОАЄ,
США, Італії,
Китаю та Ізраїлю
(Дубаї–Нью-Йорк–
Рим–Єрусалим–
Пекін), керівник
проєкту –
професор
Б. де Гаан
Спільний проєкт
Міністерства
освіти і науки
України
та Британської
ради в Україні
«Професійний
розвиток вчителя
іноземної мови»

«The LEGO
Foundation»
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Лист про активізацію
участі учнів 8–10
класів в онлайнреєстрації та
проходженні І та ІІ
турів тестування на
участь у програмі
FLEX у 2022 році.
Окремі учні та їх
батьки запрошені до
участі у ІІІ турі
тестування (співбесіда)
Березіна О. М. Наказ МОНУ № 797
15.06. 20 р.
Березіна О. М. Наказ МОНУ № 928
28.08.21 р.

VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ
1. Моніторинг освітньої діяльності (зазначити результати):
а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях
Координація заходів пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA2022 у Волинській області (Корнейко А. О.).
Збір та узагальнення інформації про заклад освіти – пункт проведення дослідження в
області та учасників моніторингу (лютий, Корнейко А. О.).
Добір старших інструкторів та адміністраторів з комп’ютерного оцінювання PISA-2022
(01–20 березня).
Організація онлайн-навчання відповідальних за пункти тестування, старших
інструкторів та адміністраторів з комп’ютерного оцінювання пілотного етапу PISA-2022 (24–
25 березня).
Проведення вебінару «PISA-2022: пілотний етап. Сценарій з проведення тестування в
закладі освіти» (12 квітня, ВІППО)
Проведення пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022 на
базі Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області”» (58 учасників) (квітень,
Корнейко А. О.).
Міжнародне моніторингове дослідження PISA (Програма міжнародного оцінювання
учнів /Programme for International Student Assessment).
Координація заходів пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA2022 у Волинській області:
– Участь в організаційних заходах з підготовки до проведення в області пілотного етапу
PISA-2022 (січень, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.).
– Уточнення інформації про кількісні характеристики закладів освіти Волинської
області – учасників пілотного етапу PISA-2022 (згідно з вибіркою). (17 січня – 10 лютого,
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.)
– Збір та узагальнення інформації про заклад освіти – пункт проведення дослідження в
області та учасників моніторингу (01–26 лютого, Корнейко А. О., Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.).
– Добір старших інструкторів та адміністраторів з комп’ютерного оцінювання PISA-2022
(01–20 березня, Корнейко А. О.).
– Організація онлайн-навчання відповідальних за пункти тестування, старших
інструкторів та адміністраторів з комп’ютерного оцінювання пілотного етапу PISA-2022 (24–
25 березня, Корнейко А. О.).
– Проведення вебінару «PISA-2022: пілотний етап. Сценарій з проведення тестування в
закладі освіти» (12 квітня, ВІППО, Корнейко А. О.).
– Проведення пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022
на базі Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області”» (58 учасників).
(15 квітня, Корнейко А. О., Приймачук Л. О.)
Всеукраїнський моніторинг базової середньої освіти у 5-х класах закладів загальної
середньої освіти (за репрезентативною вибіркою).
– Добір та підготовка інструкторів моніторингу. Організаційна робота у закладах
загальної середньої освіти, визначених згідно з вибіркою для проведення дослідження, із
залученням респондентів (59 учнів 5-х класів, чотири вчителі з предметів). (14–15 грудня,
Корнейко А. О., Кутовий Р. С.)
– Виконання учнями 5-х класів діагностувальних робіт для дослідження сформованості в
них читацької та математичної компетентностей, анкетування вчителів із предметів щодо
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вивчення психологічних особливостей школярів на етапі переходу до середньої ланки освіти.
(16, 21 грудня, Кутовий Р. С.)
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
Участь у проведенні основного етапу другого циклу Всеукраїнського моніторингового
дослідження якості початкової освіти у закладах освіти області (наказ ВІППО від 19 березня
2021 р. № 65-од; Озерянська філія Комунальний ОЗ «Купичівський ліцей» Турійського району
Волинської області). (20 квітня.)
Участь у проведенні сертифікації вчителів початкових класів (наказ Державної служби
якості освіти України від 17 вересня 2021 року № 01-11/62). (Лук’янчук Г. Я.)
Участь у проведенні другого циклу Всеукраїнського моніторингового дослідження
якості початкової освіти у ЗЗСО області. (21.04.2021 р., ЗОШ І ступеня с. Доманово
Ратнівського району, на виконання наказу ВІППО від 19.03.2021 № 65-од.). (Квітень,
Шинкарук І. В.)
Дослідження «Ефективність освітніх процесів в умовах модернізації освітньої галузі.
Стан розвитку STEM-освіти» (лютий-березень). Участь взяли 20 керівників закладів середньої
освіти, 80 учителів з навчальних предметів: інформатика, математика, фізика, біологія, хімія,
технології. Мета дослідження: вивчення стану розвитку STEM-освіти в Україні (відділ
освітніх інновацій).
Дослідження «Ефективність освітніх процесів в умовах модернізації освітньої галузі.
STEM-центри в Україні» (жовтень-листопад). Мета дослідження: створення інтерактивної
карти STEM-центрів/лабораторій України (відділ освітніх інновацій).
Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти (ЗЗМЯПО)
«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників
початкової школи», ІІ цикл, основний етап:
Підготовка проєктів наказів:
– Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації «Про
проведення основного етапу другого циклу загальнодержавного моніторингу якості
початкової освіти “Стан сформованості читацької та математичної компетентностей
випускників початкової школи” у Волинській області» від 03 березня 2021 року № 64;
– Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти «Про проведення
основного етапу другого циклу загальнодержавного моніторингу якості початкової освіти
“Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової
школи” у закладах освіти Волинської області» від 19 березня 2021 року № 65 (лютий,
Корнейко А. О.).
Збір та уточнення інформації про заклади освіти області – учасники ЗЗМЯПО згідно з
вибіркою ІІ циклу моніторингового дослідження (15–26 лютого, Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.
Добір старших інструкторів другого циклу основного етапу ЗЗМЯПО (01–15 березня,
Корнейко А. О.
Організація та участь в онлайн-навчанні відповідальних за пункти тестування, старших
інструкторів другого циклу основного етапу ЗЗМЯПО (18 березня, Корнейко А. О., Кутовий Р.
С., Приймачук Л. О.).
Проведення другого циклу основного етапу Загальнодержавного зовнішнього
моніторингу якості початкової освіти на базі закладів освіти Волинської області (29 закладів
освіти, 466 учасників). (01 квітня – 12 травня, методисти відділу ЗНО та МД, спільно з
працівниками ВІППО.)
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Таблиця 17
Розподіл педагогічних та науково-педагогічних працівників Волинського ІППО, залучених
до проведення другого циклу моніторингового дослідження якості
початкової освіти (згідно з наказом Волинського ІППО № 65 від19.03.2021)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Назва закладу освіти

Дата

Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня с. Пірванче
Горохівського району Волинської області
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступеня – дитячий садок» смт Заболоття Ратнівського
району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Романів Луцького
району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Березовичі
Володимир-Волинського району Волинської області
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Льотниче ВолодимирВолинського району Волинської області
Загальноосвітня школа І ступеня с. Хопнів Ківерцівського
району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня с. Зубильне
Локачинської району Волинської області
Згоранська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Любомльської районної ради Волинської області
Скибський заклад загальної середньої освіти І–ІІ ступенів
Любомльської міської ради
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня села Боровне КаміньКаширського району Волинської області
Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів
«Тойкутський ліцей» Ковельської районної ради
Ковельського району Волинської області
Загальноосвітня школа І ступеня с. Хряськ – філія Опорного
закладу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
с. Цміни» Маневицького району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів с. Лишнівка – філія
Опорного закладу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
с. Прилісне» Маневицького району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Навіз
Рожищенського району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня с. Пульмо Шацького
району Волинської області
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Мельники
Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Іваничівська початкова школа Іваничівської селищної ради
Волинської області»
Зачернецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Любомльської районної ради Волинської області
Заболоттівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів
Головненської селищної ради Любомльського району
Волинської області
Крушинецька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів
Головненської селищної ради Любомльського району
Волинської області
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08.04
21.04

Працівник ВІППО –
інструктор моніторингу

КорнейкоА. О.,
зав. відділу ЗНО та
моніторингових досліджень

20.04
15.04
14.04
07.04.

Кутовий Р. С.,
методист відділу ЗНО та
моніторингових досліджень

27.04
22.04.
12.05
20. 04
27.04

21.04.

16.04

Приймачук Л. О.,
методист відділу ЗНО та
моніторингових досліджень

22.04
07.04
08.04.
22.04
13.04.
09.04

07.04

Оніщук О. Р.,
методист відділу ЗНО та
моніторингових досліджень

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Яснівський заклад загальної середньої освіти І–ІІ ступенів
Головненської селищної ради Любомльського району
Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Кукли
Маневицького району Волинської області
Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня с. Журавлине
Старовижівського району Волинської області
Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів – ліцей» Турійського району
Волинської області
Філія «Сенкевичівська» Володимир-Волинського ліцею
«Центр освіти» Волинської обласної ради
Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»
Озерянська філія комунального опорного закладу
«Купичівський ліцей» Турійського району Волинської
області
Загальноосвітня школа I-–II ступеня с. Краска Ратнівського
району Волинської області
Загальноосвітня школа І ступеня с. Доманове Ратнівського
району Волинської області

08.04
21.04
14.04.
15.04.
20.04
01.04.
20.04.
21.04
21.04

Григор’єва Н. В., зав. відділу
природничих дисциплін
Корнейко М. М., методист
відділу виховної роботи
Лук’янчук Г. Я., ст. викладач
кафедри менеджменту освіти
Червінська Н. Л., методист
відділу виховної роботи
Шинкарук І. В., зав. відділу
новацій та передових
педагогічних технологій

2. Локальні моніторингові (соціологічні) дослідження
Упродовж року велися соціологічні опитування педагогів, які за різними формами
підвищували кваліфікацію у ВІППО. Метою опитувань слухачів курсів підвищення
кваліфікації є виявлення рівня задоволеності педагогічних працівників області діяльністю
Інституту, якістю надання освітніх послуг; задоволення потреб та запитів педагогів у
створенні сприятливого освітнього середовища для формування індивідуальної освітньої
траєкторії та розвитку компетентностей учителів і їх професійного зростання, науковометодичного супроводу самоосвіти тощо. Загальний масив опитаних становить 3469
респондентів.
Своїм підвищенням кваліфікації у ВІППО задоволені 96 % респондентів (рис. 8). З них
висловили задоволення 98 %;респондентів, які навчалися на тематичних курсах; за очною
формою навчання – 96,6 % респондентів; за онлайн-формою навчання 93 % респондентів. Слід
врахувати, що тематичні курси проходили як в онлайн-форматі, так і в очному режимі.
ні 0,8%

важко відповісти
3,2%

так 96%

Рисунок 8. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи задоволені Ви підвищенням кваліфікації у ВІППО?»
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Досягли мети в розвитку своїх професійних компетентностей, на що сподівалися,
обираючи місцем підвищення кваліфікації ВІППО, 97,7 % респондентів. На це запитання
відповідь «так» відзначили на 3 % більше слухачів очних курсів, ніж онлайн.
Досягнення цієї мети забезпечила висока значимість запропонованої тематики
навчальних занять різних форм, що відзначили 79,5 % респондентів (рис. 9).
79,5%
80,0%
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60,0%
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30,0%
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0,6%

10,0%
0,0%

1,7%

висока 79,5% середня 18,2% не значна 0,6% важко сказати
1,7%

Рисунок 9. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Якою для Вас особисто є значимість запропонованої тематики навчальних занять?»

Найбільш прийнятною формою підвищення кваліфікації для 51,6 % респондентів
залишається очна; для 30,1 % – онлайн; для 18,3 % – очно-дистанційна (рис. 10).
очнодистанційна
18,3%

очна 51,6%
онлайн 30,1%

Рисунок 10. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Яка форма підвищення кваліфікації для Вас найбільш прийнятна?»
Практично кожен другий опитаний педагогічний працівник віддає перевагу «очному
спілкуванню з викладачами ВІППО», «широкому обміну досвідом з колегами-викладачами
різних шкіл області, який постійно триває під час курсів», «виникненню нових контактів, які
тривають до наступних курсів та з деякими все життя», обґрунтовуючи саме так свій вибір
очної форми навчання у відповідях на відкриті запитання анкет. Якщо кілька років поспіль
однією з головних причин переваг очної форми навчання називалось недостатнє володіння
педагогами комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями, то нині головною
причиною називається брак міжособистісної комунікації, «очі в очі».
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Нині умови роботи респондентів з підвищення кваліфікації в онлайн-режимі
забезпечують «власний комп’ютер чи телефон та інтернет вдома» в 81,8 % опитаних;
«шкільний комп’ютер та інтернет-покриття на роботі» (10,4 %), «шкільний комп’ютер
брали додому» (6,7 % опитаних учителів). Лише 1,1 % вказали на те, що вони не мають
власного комп’ютера.
Респонденти також окреслили низку причин, що зумовлювали труднощі навчання в
онлайн-режимі. Це, найперше, недостатньо якісне забезпечення інтернетом населених пунктів
та закладів освіти області, що відзначили 28,8 % респондентів. Кожен п’ятий опитаний
педагогічний працівник вказує на недостатню підготовленість до власного навчання в онлайнрежимі та 18 % респондентів – на те, що «власні телефон і комп’ютер не мають належного
програмного забезпечення» для успішної участі у такому навчанні.
Розмаїття запропонованої ВІППО тематики фахових та тематичних курсів підвищення
кваліфікації дає змогу педагогічним працівникам формувати індивідуальну освітню
траєкторію відповідно до власних потреб і запитів.
Упродовж року вивчалася громадська думка педагогів щодо готовності їх до участі в
організації та проведенні дослідно-експериментальної й інноваційної діяльності в закладах
освіти області, задоволеності науково-методичним супроводом їхнього професійного
розвитку (масив опитаних – 758 респондентів). З них учителі сільських шкіл склали 59 %
опитаних, міських – 33,9 %, закладів освіти селищ міського типу – 7,1 %. За стажем роботи
масив характеризується так: до 5 років – 6,3 %, 6–10 років – 15 %, 11–20 років – 13,4 %, 21–30
років – 31,5 %, понад 30 років 33,8 %.
Педагоги, котрі брали участь в опитуванні, виявляють готовність до планування
індивідуальної освітньої траєкторії (71,7 %). Тих, хто не готовий до такої форми організації
підвищення кваліфікації, – 3,3 % респондентів, відповідь «важко відповісти» обрали 25 % (рис.
11).
важко відповісти
25%

ні 3,3%

так 71,7%

Рисунок 11. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи готові Ви до планування індивідуальної освітньої траєкторії?»
Свою фахову готовність до опанування освітніми інноваціями респонденти оцінили так:
повністю готові – 8,7 % респондентів, достатньо готові – 55,1 %, частково готові – 35,4 %, не
готові – 0,8 %. Власну психологічну готовність до цього процесу респонденти характеризують
так: повністю готові – 14,2 %, достатньо готові – 62,2 %, частково готові – 23,6 %, не готових
нема.
Використовують елементи відомих освітніх інновацій у педагогічній діяльності 71,7 %
респондентів, втілюють у життя власну авторську інноваційну систему навчання 4,7 %
опитаних учителів, системно реалізують освітні інновації 25,5 %, беруть участь в інноваційних
проєктах закладів освіти 27,6 %.
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Серед найважливіших внутрішніх чинників професійного вдосконалення респонденти
називають: прагнення до особистісного розвитку (60,6 % опитаних) та до успіху (52 %),
бажання створити сприятливі умови для успішного навчання учнів (57,5 %), впевненість у собі
(57,5 %), бажання брати участь в інноваційних процесах (38,6 %), рефлексію особистого
досвіду (23,6 %) тощо (рис. 12).

рефлексія дсвіду 23,6%
бажання брати участь в інноваційних…
особиста активність, ініціативність і…
потреба у самовдосконаленні 44,9%
задовільний стан здоров'я 46,5%
прагнення до успіху 52%
бажання створити сприятливі умови …
впевненість у собі 57,5%
прагнення до особистісного розвитку…

23,6%
38,6%
44,1%
44,9%
46,5%
52%
57,5%
57,5%
60,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Рисунок 12. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Визначте, будь ласка, найважливіші внутрішні чинники
особистого професійного розвитку»
В аналізі зовнішніх чинників успішного професійного розвитку педагогічних працівників
респондентами відзначаються: вільний доступ до сучасних джерел інформації (81,9 %) та
наявність у закладах освіти сучасної матеріально-технічної бази (48 %), можливості обміну
досвідом з колегами (65,4 %), відповідний вимогам педагогів організаційний та науковометодичний супровід формування індивідуальної освітньої траєкторії (57,5 %), сучасна система
підвищення кваліфікації вчителів у регіоні (45,7 %) тощо.
Запитання щодо місця проходження підвищення кваліфікації виявило, що практично
кожен третій з опитаних педагогічних працівників (35,7 %) має досвід навчання у різних
освітніх інституціях України, а 63,3 % респондентів використовують різні форми підвищення
кваліфікації у ВІППО. Нині ВІППО переважає в наданні освітніх послуг для втілення в життя
планів педагогів щодо проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного
розвитку.
У відповіді на відкрите запитання щодо інших місць підвищення кваліфікації (окрім
ВІППО) респондентами названо: «Edera», «Всеосвіта», «Прометеус», «На урок», інші освітні
платформи; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Академію цифрового
розвитку; у себе в районі курси на отримання сертифікатів, «British counsil», Рівненський
обласний інститут післядипломної освіти, Білоцерківський інститут неперервної професійної
освіти, Київський університет ім. Бориса Грінченка та ін. На підвищення кваліфікації у двохчотирьох з перерахованих вище освітніх інституцій вказали 2,4 % респондентів. Поряд із тим
їх зацікавили пропозиції ВІППО щодо підвищення кваліфікації на тематичних курсах. Така
форма роботи є, на думку опитаних, перспективною для планування індивідуальної освітньої
траєкторії.
На замовлення керівництва Інституту проведено соціологічне опитування педагогів
різних фахів щодо організації ВІППО надання платних послуг. Масив опитаних склав 242
респонденти. З них у сільських закладах освіти працюють 67,4 % опитаних, у міських –
22,3 %, у селищних – 10,3 %.
Опитані педагогічні працівники (90 %) знають, що ВІППО пропонує надання різних
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платних послуг. Особисто користувалися платними освітніми послугами 16 % респондентів.
Серед них підвищували кваліфікацію, оплачуючи освітні послуги, у ВІППО, на платформах
«На урок», «Всеосвіта», «Прометеус», «Еdеra», у ВНУ ім. Лесі Українки, Інституті філософії
імені Г. Сковороди, тренінгу «Критичне мислення» (Київ), семінарах британських видавництв
тощо.
Найбільш прийнятними формами надання платних освітніх послуг респонденти
називають проведення платних курсів в онлайн-форматі (46,3 %), очні (37,6 %) та очнодистанційні (13,6 %) (рис. 13).
очно-дистанційна
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Рисунок 13. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Яка форма платного навчання для Вас найбільш прийнятна?»
Незначна частина опитаних (2,5 %) не готові оплачувати власне підвищення кваліфікації.
Щодо інших форм надання ВІППО платних послуг: переважну більшість
респондендентів зацікавили б індивідуальне консультування психолога, курси вивчення
іноземних мов, переклад з іноземних мов, верстка і дизайн, редагування та коректура
учительських матеріалів. Свою зацікавленість у придбанні електронних навчальних та
дидактичних матеріалів, розроблених науково-педагогічними та педагогічними працівниками
ВІППО, виявили 79,3 % респондентів. Щодо тематики таких матеріалів, то вчителі
пропонують: «Розвиток професійних компетентностей», «Інклюзія», «Підготовка до
олімпіад з математики», «НУШ, методика викладання», «Управлінський матеріал та
матеріали з роботи в початковій школі», «Збірники завдань», «Краєзнавчий матеріал»,
«Матеріали до проведення уроків ЯДС», «Матеріали для гурткової роботи», «Цікаві
методичні розробки уроків», «Для викладання курсу мистецтва», «Дидактичні матеріали з
гідротерапії», «методичний супровід освітнього процесу з використанням СТЕМлабораторії», «Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища,
особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в
освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами», «Краєзнавчі квести»,
«Номенклатура діловодства» тощо.
У відповіді на відкрите запитання «Якими платними освітніми послугами Ви хотіли би
скористатися у ВІППО?» пропозиції педагогічних працівників були такі: «Тими, які
покращать мене як працівника», «Тільки підвищення фахового рівня», «Психологія
середнього віку», «Інклюзивна освіта у ЗЗСО», «Послуги підготовки матеріалів», «Хочу
безплатне і очне».
Щодо місця проведення платних занять за очною формою навчання, то респонденти
надають перевагу ВІППО (73,6 %), 28,5 % хотіли б отримати таку послугу безпосередньо за
місцем роботи. На базі ОТГ готові були навчатися 21,9 % опитаних. Нас цікавила готовність
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педагогічних працівників виїздити на навчання за межі області: кожен десятий опитаний
поїхав би вчитися в різні міста, ЗЗСО України, а 7 % респондентів готові до участі в платних
освітніх проєктах за кордоном (рис. 14).

80,0%

73,6%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

28,5%

30,0%

21,9%
10,3%

20,0%
10,0%
0,0%

ВІППО 73,6%

за місцем
роботи 28,5%

на базі ОТГ
21,9%

7%

ви готові до
ви готові
виїздити в різні участі в платних
міста України освітніх проєктах
за кордоном 7%
10,3%

Рисунок 14. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Найбільш прийнятним
місцем проведення платних занять за очною формою навчання для Вас є: …»
У відповідях на запитання щодо важливості різних чинників у виборі платних форм
підвищення кваліфікації для 79,8 % опитаних визначальним є тематика, 34,7 % – «обираючи
курси», «викладачі, які будуть з нами працювати». А для 43,4 % важливою у виборі є ціна
запропонованої платної послуги (рис. 15).
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Рисунок 15. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Що для Вас є важливим у виборі платних освітніх послуг?»
Серед напрямів тематики, що найбільш цікавлять, педагогічні працівники назвали:
розвиток професійних компетентностей (83,1 %), компетентнісний підхід в освітньому
процесі (47,5 %), використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому
процесі (37,2 %), створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища (36 %)
тощо.
Найбільш зручними для навчання на платній основі для респондентів були б канікули
(43 %), робочі дні після 17 год (40,5 %), субота (32,2 %) та неділя (17,4 %).
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В опитуванні учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» взяли участь
переможці та лауреати зонального туру. (Масив опитаних – 71 респондент. З них 56,3 %
вчителі сільських закладів освіти, 37,5 % – міських, 6,2 % розташовані в селищах міського
типу. Віковий діапазон учасників такий: 53,1 % – 31–40 років, 31,3 % – 41–50 років, 9,4 % –
20–30 років, 6,2 % – понад 50 років. Педагогічний стаж учасників конкурсу: 11–15 років – 28,1
% респондентів, 16–20 років – 18,8 %, 21–25 років – 15,6 % і 5–10 років – 15,6 %, 26–30 років
– 9,4 %.) У 53,1 % опитаних участь у професійному конкурсі була їх власним вибором та
особистою ініціативою, 50 % респондентів відзначили, що їх участь ініціювала дирекція
школи. Як одних, так і інших стимулювали також колеги по роботі (18,8 %), працівники
відділів та управлінь освіти міст і районів області (9,4 %), відповідальні з питань освіти ОТГ
(9,4 %).
Як найголовніші мотиви власної участі в конкурсі респонденти відзначають можливість
професійного зростання (81,3 %), бажання реалізувати свій потенціал (62,5 %), полегшення в
проходженні чергової атестації (21,9 %) та можливість пройти позачергово атестацію (12,5 %)
тощо (рис. 16).
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Рисунок 16. Розподіл відповідей на запитання
«Які мотиви лежали в основі прийняття Вашого рішення про участь у конкурсі?»
У підготовці до конкурсу учасникам надавали допомогу колеги (40,6 %), директори
закладів освіти та їх заступники 37,5 %), практичні психологи, учасники попередніх конкурсів,
працівники відділів та управлінь освіти, гуманітарних відділів ОТГ, працівники ВІППО та ін.
(21,9 %)
Більшість опитаних конкурсантів мають досвід участі у фахових змаганнях і конкурсі
«Учитель року». Вперше в ньому взяли участь 40,6 % респондентів (рис. 17).
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Рисунок 17. Розподіл відповідей на запитання
«Чи вперше Ви берете участь у конкурсі?»
Із 59,4 % учасників цьогорічного конкурсу вже брали участь у ньому один раз (78,1 %
респондентів), двічі (18,8 %), тричі (3,1 %). Досягнення, які вони мали у попередніх конкурсах,
різні: дехто був тільки учасником, а деякі педагоги – переможцями у різних номінаціях,
зайняли ІІ та ІІІ місця у міському конкурсі «Класний керівник року», «2003 рік – переможець
ІІ, ІІІ туру, дипломант ІV туру в номінації “Українська мова та література” 2014 рік –
лауреат ІІ туру в номінації “Директор школи”» тощо. Поряд із тим, як власні досягнення
респонденти відзначають участь у конкурсі, набуття досвіду, дуже продуктивне
спілкування з колегами тощо.
Перший тур конкурсу проходив у онлайн-форматі (53,1 % респондентів), очно (15,6 %)
та за змішаною формою (28,1 %). Щодо організаційних аспектів, то учасників вчасно
проінформували про терміни та адреси подання інформаційної картки (96,9 %), про дати
конкурсних випробувань (100 %); з особливостями проведення конкурсних випробувань їх
учасники були ознайомленні завчасно (96,9 %), з критеріями оціювання також (90,6 %).
Організацію першого туру конкурсу респонденти оцінили так: усі заходи були
організовані чітко (62,5 %), усі дії та вимоги оргкомітету й журі були зрозумілими та
прозорими (59,4 %), були створені належні умови для підготовки до конкурсних випробувань
(46,9 %). Кільком бракувало відповідного мультимедійного обладнання конкурсних
випробувань. Загалом позитивно оцінена психологічна атмосфера проведення: «Все було
дистанційно, тому цілком нормально», «Надзвичайно позитивна й доброзичлива», «Творча.
Я спокійно до цього ставлюся», «Я дуже хвилювалась», «Справедливості, створення
“ситуації успіху”», «Оскільки я участь брала вперше в такому конкурсі, то трішки було
важко, але це надає впевненості в собі і бачиш, що ніби піднімаєшся трішки вище».
Враження від першого туру конкурсу у респондентів такі: «Дуже рада, що взяла участь
у конкурсі», «Задоволена організацією та проведенням конкурсу», «Якнайкращі. Усі великі
молодці!», «Змогла побачити, в чому орієнтуюсь добре, а на що варто звернути увагу»,
«Отримала новий досвід», «Суперечливі», «Задоволена своєю участю у конкурсі».
Учасники відзначили, що впродовж участі в конкурсі для них було значимо: «Гідно
представити навчальний заклад», «Підтримка колег», «Спілкування з колегами та обмін
досвідом», «Можливість професійного зростання», «Спробувати себе в конкурсі не як
вчитель, а як керівник», «Можливість показати себе», «Я отримала новий досвід», «Змогла
реалізувати свій потенціал, опанувала різні онлайн-платформи, з радістю використовую й
надалі», «Підтримка колег та родини».
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Наважчим у підготовці до конкурсних випробувань для респондентів було: «Новий
формат, непередбачувані технічні збої», «Підготовка відеоуроку», «Мало часу для
підготовки дистанційного уроку, адже потрібно записати відео і змонтувати», «Робота
з електронними ресурсами», «Заповнення технологічної картки», «Те, що вони онлайн»,
«Нечіткі критерії оцінювання випробувань», «Перебороти свій страх» тощо.
Найскладніше у конкурсних випробуваннях: «Найважче було заспокоїти нерви»,
«Дистанційний урок», «Управлінська задача», «Відеопрезентація», «Тестові завдання»,
«Ситуативна задача», «Контрольна робота», але також:«Всі нормальні», «Труднощів не
виникало».
Ми просили респондентів висловити свої пропозиції, реалізація яких сприяла б
підвищенню ефективності організації та проведення конкурсу. Конкурсанти запропонували:
«Оприлюднювати не лише остаточні оцінки, а й оцінки за кожен критерій. Бо не зрозуміло,
за що тобі знижують бали», «Оприлюднювати не лише результати конкурсу, а й
конкурсних випробувань», «Напевно, доцільніше було проводити конкурс не в змішаному
форматі, а повністю дистанційно», «Чіткіше прописувати в наказі вимоги щодо
проведення дистанційних уроків та майстер-класів», «Давати більш чіткі й точні
рекомендації щодо підготовки документації», «Потурбуватись про якісний інтернет по
селах», враховувати «відсутність у школі швидкісного інтернету, мультимедійної
техніки», «Зробити менш напружений графік конкурсних випробувань, надавши більше
часу на підготовку», «Пропоную і надалі “Дистанційний урок” обов’язковим конкурсним
випробуванням», «Все продумано дуже добре», «Завжди створювати позитивний
психологічний клімат для учасників (як і тепер). Дякую. Це дуже важливо!».
У відповідях на відкрите запитання анкети «Висловіть, будь ласка, Ваші думки щодо
проблем конкурсу, які не знайшли відображення в запропонованій Вам анкеті» респонденти
відзначили: «У рік пандемії потрібно було відмінити конкурс», «Конкурс повинен бути
очним», «Велич не у тому, щоб бути вищим над ближнім, а у тому, щоб постійно рости
над собою».
Одним із завдань соціологічного опитування випускників 2021 року було вивчення
громадської думки респондентів щодо навчання в умовах карантину. Масив опитаних складає
499 міських та сільських школярів області та студентів першого курсу Волинського
національного університету імені Лесі Українки.
Онлайн-навчання повноцінною заміною очного вважають 64 % респондентів (рис. 18).
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Рисунок 18. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи вважаєте Ви онлайн-навчання повноцінною заміною очного?»

128

Практично кожен третій опитаний випускник із різних причин не сприймає навчання в
онлайн-форматі, відзначаючи, що «очне навчання завжди краще», «дітям, які не навчаються
взагалі, ігнорувати таке навчання легше», «забагато інформації для опрацювання» тощо.
Щодо забезпечення умов навчання в онлайн-форматі, то 80,2 % опитаних відзначили, що
вони мали вдома інтернет достатньої якості, у 13,2 % інтернет однозначно не відповідав
потребам, а 6,6 % не завжди могли використовувати інтернет, щоб під’єднатися до навчальних
занять. Комунікації відбувалися на різних платформах, учні користувалися різними
месенджерами.
За розкладом у повному обсязі з усіх предметів онлайн-навчання було організовано в
закладах освіти 49,1 % опитаних випускників, 28,3 % відзначили, що заняття проходили лише
з окремих предметів (рис. 19).
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Рисунок 19. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Яким чином було організовано онлайн-навчання у вашій школі?»
У відповідях на відкрите запитання «Які труднощі Вам доводилось долати під час
навчання на карантині?» респонденти відзначали: «проблеми з інтернетом», «деякі вчителі
нехтували заняттями», «погано сприймалась інформація», «були такі проблеми з
самостійними роботами на різних сайтах, не вдавалося зайти на них та виконати завдання,
через що вчителі ставили двійки», «не завжди розумів матеріал», «карантин в селі, у якому
немає зв’язку. Думаю – це багато чого пояснює», «дуже багато завдань від вчителів»,
«нерозуміння деяких тем, які вчителі пояснюють», «не всі вчителі перевіряли домашні
завдання», «контрольні роботи були надто тяжкими, адже ми не могли вивчити все
самостійно» тощо.
У зв’язку із труднощами, які називались учнями, вони висловлювати такі пропозиції:
«Школа має працювати на одній навчальній платформі», «Вчителям варто обрати одну
платформу для завдань, аби було зручніше здавати, перевіряти і виконувати завдання», «Не
грузити тим, що не пригодиться в житті, в більшості ми вчимо багато непотрібного
матеріалу, який буде потрібен тільки на іспитах, мусимо знати всі предмети, поки вчителі
знають один», «Робіть щось, щоб дітям було цікаво пізнавати ваш предмет» тощо.
Cеред переваг навчання в онлайн-форматі респонденти називають: «Більше часу на
підготовку до ЗНО», «По-перше, у нас (учнів) з’явилося більше вільного часу, по-друге, оцінки
стали кращими. Єдине, що погано, це те, що через ці гаджети і так далі псується зір та
здоров’я», «Час для самопідготовки до екзаменів, бо школа не здатна повноцінно
задовольнити потреби випускників», «Легше розписати свій день і правильно розподілити
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час», «Можна зрозуміти, що ти сам можеш щось зробити без допомоги вчителя» тощо.
Кожен п’ятий опитаний учень вважає, що онлайн-навчання не має жодних переваг.
Традиційним в анкеті випускника є запитання щодо життєвих пріоритетів молодих
людей. Цього року ранжування десяти найважливіших цінностей, які обиралися із 19
запропонованих, склалося так: «здоров’я (фізичне і психічне)» (69,8 %); «наявність вірних
друзів» (60,4 %); «любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)» (57,5 %);
«активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя)» (54,7 %); на п’ятому місці
три характеристики: «розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне
вдосконалення)» (50,9 %), «матеріально забезпечене життя» (50,9 %), «щасливе сімейне
життя» (50,9 %); далі – «продуктивне життя (максимально повне використання своїх
можливостей, сил і здібностей)» (46,2 %); «впевненість у собі (внутрішня гармонія,
самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)» (44,3 %); «воля (самостійність,
незалежність у вчинках)» (38,7 %); «розваги (приємне, необтяжливе проведення часу,
відсутність обов’язків)» (35,5 %).
Порівняння з попередніми опитуваннями дозволяє констатувати, що на першому місці
беззмінною цінністю від 1996 року залишається здоров’я. Вищим став рейтинг такої цінності
як матеріально забезпечене життя. Якщо в 2013 році, наприклад, цей показник не входив у
десятку найважливіших, то в 2021-му він за пріоритетами опитаних на шостому місці. Вперше
в десятку потрапили такі цінності як «активне діяльне життя», «продуктивне життя» та
«розваги», котрі зайняли десяте місце.
У випускників 2021 року більше, ніж у їх попередників, конструктивних вимог та
пропозицій щодо створення інноваційного освітнього простору в закладах освіти області,
рівня викладання шкільних предметів, розвитку комфортного емоційно-інтелектуального
клімату в шкільному колективі тощо.
Працівниками відділу проводилась організаційна робота стосовно долучення
педагогічних працівників, здобувачів освіти й батьків до всеукраїнського онлайн-опитування,
ініційованим Інститутом обдарованої дитини НАПН України з метою вивчення обізнаності та
ставлення до проблем виявлення і супроводу розвитку обдарованої особистості (вересень 2021
р.).
Відповідно листа МОН України в грудні 2021 року залучено ЗЗСО області до
міжнародного проєкту SELFIE.
3. 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 2021 році. Незважаючи на умови, пов’язані із пандемією COVID19, усі етапи ЗНО відбулися згідно з вимогами нормативних документів, Постанов Кабінету
Міністрів України щодо умов загальнодержавного карантину та з урахуванням
протиепідемічних рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.
3.1. Нормативне та організаційно-методичне забезпечення ЗНО–2021 та ЗНО–2022.
3.1.1. Відділом ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО підготовлено:
– проєкт доручення голови обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 року
№ 8800/17/2-20 (про підготовку і проведення у 2021 році зовнішнього незалежного
оцінювання) (Корнейко А. О.);
– проєкти наказів управління освіти та науки Волинської обласної державної
адміністрації з питань організації та адміністрування процедур зовнішнього незалежного
оцінювання у закладах освіти Волинської області:
– «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання 2021 року у Волинській області» від 26 березня 2021 року № 92 (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання 2021 року» від 06 травня 2021 року № 160 (Корнейко А. О.);
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– «Про затвердження пункту перевірки ЗНО з української мови і літератури у 2021
році» від 19 травня 2021 року № 184 (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання у 2020 році» від 14 червня 2021 року № 235 (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження пунктів проведення єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра у 2021 році» від
17 червня 2021 року № 249 (Корнейко А. О.);
– «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань в жовтні – листопаді 2021
року» від 12 жовтня 2021 року № 387 (Корнейко А. О.);
– «Про призначення відповідальних за організацію і проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у 2022 р.» від 06 жовтня 2021 року №
380 (Корнейко А. О.);
– «Про підготовку і проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингових досліджень у 2022 році» від 19 листопада 2021 року № 462 (Корнейко А. О.).
3.1.2. Організовано та проведено дев’ять інструктивно-методичних нарад з питань
підготовки до реалізації процедур ЗНО:
Таблиця 18
№
1.

2.

3.

Назва

Дата

Категорія учасників Кількість
учасників
Інструктивно-методична
28 січня Відповідальні
104
нарада-семінар «Про
за проведення ЗНО
реєстрацію на участь у
в районах, містах,
територіальних
основній сесії ЗНО у 2021
громадах, закладах
році» (в режимі онлайн)
ПТО та В(ФП)О
Інструктивно-методична
09 лютого Відповідальні
63
нарада «Питання
за проведення ЗНО
підготовки процедур
в районах, містах,
пробного тестування та
територіальних
громадах
основної сесії ЗНО у 2021
році» (в режимі онлайн)
Інструктивно-методична 11 березня Відповідальні за
23
нарада-семінар «Про
проведення ЗНО
добір та навчання
в округах пробного
персоналу пунктів
ЗНО–2021
пробного ЗНО–2021»

4.

Інструктивно-методична
нарада-семінар «Питання
підготовки пунктів
пробного ЗНО–2021»
(в режимі онлайн)

06 квітня

5.

Інструктивно-методична
нарада-семінар «Питання
добору персоналу та
підготовки пунктів ЗНО2021» (в режимі онлайн)
Розширена нарада
з питань стану готовності
до проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання 2021 року

28 квітня

6.

12 травня

Відповідальні,
помічники
відповідальних за
ППТ, відповідальні за
проведення ЗНО
в окрузі
Відповідальні за
проведення ЗНО
в округах основної
сесії ЗНО–2021

74

Представники УОН
ВОДА, установ, служб
та організацій,
відповідальних за
безпечне проведення
ЗНО

12

131

23

Результат

Інструкція «Робота
в реєстраційній
програмі УЦОЯО»

Опрацювання
інструкції «Робота
пункту пробного
тестування ЗНО–
2021»
Інструктивнометодичні
матеріали для
працівників
пунктів пробного
ЗНО–2021
Розробка
рекомендацій щодо
роботи на ПТ під
час пробного ЗНО.
Пресконференція
для ЗМІ області
Порівняльна
таблиця «Пробне та
сертифікаційне
тестування: спільні
та відмінні риси»
Розробка
алгоритму
взаємодії служб та
організацій під час
проведення ЗНО–
2021 в умовах

7.

Інструктивно-методична
нарада-семінар «Питання
стану готовності до
проведення ЗНО–2021»
(в режимі онлайн)

8.

Інструктивно-методична
25 червня
нарада-семінар «Питання
підготовки до проведення
вступних випробувань на
другий (магістерський)
рівень вищої освіти (ЄВІ,
ЄФВВ)»
Інструктивно-методична
25
Відповідальні
нарада-семінар
листопада за проведення ЗНО
«Зовнішнє незалежне
в ТГ
оцінювання 2022 року в
системі забезпечення
якості освіти» (в режимі
онлайн)

9.

19 травня

Відповідальні,
помічники
відповідальних за ПТ
ЗНО–2021,
відповідальні за
проведення ЗНО
в містах, районах, ТГ
Відповідальні,
помічники
відповідальних за
пункти ЄВІ, ЄФВВ,
уповноважені особи
УЦОЯО

211

пандемії.
Інформація на сайті
ВІППО.
Опрацювання
інструкції «Робота
пункту тестування
ЗНО–2021 в умовах
карантину»

20

Інструктивнометодичні
матеріали для
працівників
пунктів тестування
ЄВІ-ЄФВВ

79

Опрацювання
нормативних
документів ЗНО–
2022

3.2. Підготовча робота з організації процедур ЗНО–2021.
3.2.1. Організовано роботу пункту реєстрації учасників ЗНО–2021 на базі ВІППО:
розроблено електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних за
пункт реєстрації «Реєстраційна програма ЗНО–2021» (01 лютого – 05 березня, Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.).
3.2.2. Забезпечено створення бази даних екзаменаторів та експертів ЗНО–2021:
організовано інформаційну роботу серед педагогів області щодо участі у програмі реєстрації
кандидатів в екзаменатори з перевірки завдань із розгорнутою відповіддю зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови та літератури (66 осіб), англійської мови (23
особи); проведено чотири навчально-методичних семінари для зареєстрованих осіб (у тому
числі один – із видачею сертифікатів про підвищення кваліфікації). Організовано тестування
екзаменаторів та їх сертифікацію (лютий – березень, червень, методисти відділу ЗНО та МД
спільно з ЛРЦОЯО).
Створено мережу пунктів тестування ЗНО–2021 (табл. 19).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мережа пунктів тестування

Призначення пункту
Пункти пробного тестування ЗНО
Пункти проведення основної (сертифікаційної) сесії ЗНО
Пункти додаткової сесії
Пункти проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування здобувачів освітнього рівня «магістр»
Пункт проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови
здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Пункт перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови і літератури
Пункт незалежного тестування професійних компетентностей педагогічних
працівників – учасників сертифікації 2021 року
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Таблиця 19
Кількість
27
60
1
6
1
1
1

Пункти ЗНО створено в обласному центрі, містах обласного підпорядкування,
переважній більшості колишніх районних центрів. Максимальна потужність усіх пунктів
тестування – 1065 аудиторій. Серед закладів освіти, на базі яких створювалися пункти
тестування, переважають школи – 80,2 %, однак зберігається тенденція до збільшення
кількості закладів вищої та професійної освіти, включених до мережі пунктів ЗНО (рис. 20).

82,0

ЗЗСО
ЗПТО
ЗФПО
Університети

6,6
6,6
4,9

Рисунок 20. Мережа пунктів тестування
ЗНО 2021 року у Волинській області (в розрізі типів ЗО)
Здійснено перевірку пунктів тестування щодо відповідності вимогам УЦОЯО, заповнено
інформаційні карти ППТ та ПТ.
На виконання вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного
санітарного лікаря України № 24 від 21.05.2020 (зі змінами), пункти тестування та пункт
перевірки на період роботи були забезпечені у належній кількості необхідними засобами щодо
безпечної роботи в умовах адаптивного карантину (пірометри; дезінфікуючі засоби для
прибирання підлоги, очищення і дезінфекції контактних поверхонь; спиртовмісні
антисептики; засоби захисту для медичних працівників тощо). (Лютий – березень, червень –
серпень, Корнейко А. О., Приймачук Л. О.)
3.2.4. Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2021:
Здійснено добір, організовано онлайн-навчання та онлайн-тестування відповідальних за
пункти тестування (61 чол.), помічників відповідальних за ПТ (61 чол.), уповноважених осіб
УЦОЯО (66 чол.). (Березень – травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО).
Організовано добір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів,
інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО–2021 (6200 осіб). (Січень – березень, травень
– червень, Корнейко А. О., Приймачук Л. О., спільно з відповідальними за ЗНО в містах,
районах області).
3.2.5. 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. Керівником пункту перевірки призначено методиста відділу
гуманітарних дисциплін Сову О. О. До роботи залучено 56 екзаменаторів та п’ять старших
екзаменаторів. Перевірено 6150 робіт (05–16 червня., відділ ЗНО та МД, спільно з ЛРЦОЯО).
3.3. Проведення ЗНО–2021. Загальні результати.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбувалася з 21 травня по 15
червня 2021 року. Під час сесії в області було проведено 33 239 тестувань.
Для проходження основної сесії ЗНО у 2021 році в області зареєстровано 12 664
учасники. 59,3 % 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 10,6 % та 19,5 %. Найменше
зареєструвалося з числа випускників минулих років та студенти закладів ПТО (див. рис. 21).
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Випускники ЗЗСО 2021 р.

10,6

Студенти закладів ВО, ФПО

10,6

Студенти закладів ПТО
19,5

Випускники минулих років

59,3

Рисунок 21. Склад учасників ЗНО–2021, %
Для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускники Волинської
області, окрім обов’язкових предметів, найбільше обирали історію України (85,7 %) та
географію (52,9 %) (див. рис. 22).
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Рисунок 22. Порівняльні дані про навчальні предмети, обрані випускниками
для проходження ДПА у формі ЗНО, %
Із загальної кількості зареєстрованих учасників на тестування з’явилися 66,7 % (для
порівняння: 2020 рік – 72 %). Таке погіршення показників присутності пов’язано із
прийняттям Закону України від 13.04.2021 № 1378-IX «Про внесення змін до деяких законів
України щодо окремих питань завершення 2020/2021 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 16 абітурієнтів були позбавлені права роботи
над тестом. Через відсутність документів, що засвідчують особу, на пункти не були допущені
сім абітурієнтів.
За рядом основних показників результативності ЗНО–2021 Волинська область
демонструє на тлі всеукраїнських даних результати середнього та вище середнього рівня.
У ході ЗНО 2021 року волинські учасники здобули 19 оцінок 200 балів (див. табл. 20).
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Таблиця 20

Заклади освіти Волинської області,
випускники яких отримали 200 балів на ЗНО–2021

1.

Навчальний
предмет
Хімія

2.

Англійська мова

3.
4.
5.

Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова

6.

Англійська мова

7.
8.
9.
10.

Фізика
Математика
Біологія
Географія

11.

Математика

12.
13.
14.

Математика
Українська мова
Біологія

15.

Українська мова

16.

Історія України

17.

Історія України

18.

Біологія

19.

Географія

№

Найменування закладу освіти
Заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 1 м. Ковеля»
Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради
Волинської області»
Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області
Опорний заклад НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» смт
Турійськ Турійського району Волинської області
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради
Волинської області»
Заклад загальної середньої освіти «Підцир’ївський ліцей» КаміньКаширської міської ради Волинської області
Опорний заклад освіти «Заклад загальної середньої освіти I–III
ступенів № 4 міста Ківерці Волинської області»
Опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей
Торчинської селищної ради»
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 16 Луцької міської ради» Волинської області

Всього мінімальний поріг у 100 балів не подолали 10,8 % волинян (2020 рік – 7,8 %). З
усіх навчальних предметів цей показник є кращим за середньоукраїнський:
Таблиця 21

Кількість учасників ЗНО–2021, які не набрали «порогового балу», %
Предмет*

Волинь

Україна

Українська мова

8,8

8,5

Українська мова і література

5,4

7,9

Історія України

13,7

18,0

Математика

28,2

31,1

Географія

3,9

5,4

Біологія

1,2

2,3

Англійська мова

8,9

10,6

Хімія

10,1

10,7

Фізика

4,4

8,3

* 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–2021 підготовлено Звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти у Волинській області у 2021 році (розміщено у розділі «Зовнішнє
оцінювання» сайта ВІППО: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3450).
3.4. Організаційно-підготовчий етап ЗНО-2022:
Розроблено План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингових досліджень у Волинській області на 2021/2022 навчальний рік
(жовтень–листопад, Корнейко А. О.).
Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2022 у закладах
професійно-технічної та вищої і фахової передвищої освіти (жовтень, Корнейко А. О.).
Організовано добір і призначення відповідальних за проведення ЗНО–2022 та
моніторингових досліджень у територіальних громадах області (жовтень, Корнейко А. О.).
Здійснено координацію роботи з оновлення інформації про заклади освіти Волинської
області у довідниках інформаційно-комунікативної системи УЦОЯО (10–17 листопада,
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.).
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ІХ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти
1.1. Випуск науково-методичного журналу «Педагогічний пошук»
Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного журналу
«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 в електронному вигляді з доповненням, де вміщуються
багатоілюстровані методичні матеріали. Публікується щоквартально.
Автори видання – науковці, керівники і працівники шкіл, позашкільних навчальних
закладів, освітніх установ Волинської області, інших регіонів.
Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення
педагогів Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська
школа, краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються в
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.

Рисунок 23. Автори науково-методичного журналу «Педагогічний пошук»
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Інклюзивна освіта (2)
Позашкілля (1)
Дошкілля (1)
Виховна робота (5)
Трудове навчання (1)
Мистецтво (3)
Початкове навчання (1)
Фізика (1)
Математика (1)
Історія України (1)
Французька мова (2)
Англійська мова (2)
Українська мова та література (2)
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Рисунок 24. Розподіл матеріалів за навчальними предметами
Більшість публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих
педагогів області. Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування.
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 районів Волині (за новим
адміністративно-територіальним поділом) та інших регіонів України (див. рис. 26).
КаміньКаширський р-н (1)
1%

Ковельський р-н
(1) 1 %

Інші регіони
України (3)
4%

Луцький р-н (4)
5%
м. Ковель (1)
1%

м. Луцьк (73)
88 %

7
Рисунок 25. Розподіл матеріалів за регіонами
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1.2. Основні етапи роботи працівників відділу стосовно випуску науковометодичного журналу «Педагогічний пошук» № 1 (109) – 4 (112):
1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування).
2. Робота з авторами статей, їх консультування.
3. Правка (чотири коректури); перевірка відповідності набраного тексту оригіналові (у
ряді випадків); 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 оригіналові при читанні коректури.
4. Літературне редагування науково-методичного журналу «Педагогічний пошук».
5. Макетування, дизайн і верстка. Вичитка верстки журналу.
6. Підготовка і виготовлення електронного доповнення до журналу.
7. Підготовка і виготовлення часопису для розміщення на сайті ВІППО.
8. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» та
медіадодатків в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського та на сайті
ВІППО.
9. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій, облік оригіналів
статей та рецензій на них тощо).
10. Підготовка та редагування вимог до оформлення і подання авторських оригіналів у
науково-методичний журнал «Педагогічний пошук» матеріалів до розміщення на сайті
Інституту – URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk), офіційній сторінці
ВІППО у фейсбуці (протягом року, працівники ВІЗО).
1.3. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми»
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, робота з авторами, зокрема,
консультації щодо написання матеріалів, підготовка публікацій до верстки, дизайн, верстка та
онлайн-публікація на сайті ВІППО (URL: https://sites.google.com/view/pedposhuk/електроннагазета-педагогічні-роздуми). У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали газети
вчителі можуть використовувати у шкільній та позакласній роботі. (Протягом року, Гребенюк
М. П., Гаврилюк Т. В., Шевчук Г. З., Гаврилюк Л. І.).
1.4. 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 свідоцтв підвищення кваліфікації, грамот, подяк, дипломів, довідокподань, 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.
– Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні
друкованих матеріалів відділів і кафедр (за погодження з адміністрацією).
– 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.
– Допомога в поточній роботі працівникам Інституту (друк, сканування,
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ксерокопіювання, робота з електронною поштою, цифровими носіями).
– Зведення, верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк загальноінститутського
звіту за поточний і плану ВІППО на наступний роки (протягом року, працівники ВІЗО).
1.5. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо
Виготовлення програм, бейджів, запрошень; редагування документації та матеріалів для
підготовки і проведення науково-методичних семінарів, конкурсів, турнірів, виставок,
конференцій, педагогічних читань і т. ін.:
– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
– Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
– XХVІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки
педагогів Волині»;
– ХVII обласної математичної олімпіади імені Академіка М. П. Кравчука
у 2020/2021 н. р.;
– Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2021 році;
– Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2020/2021 н. р.;
– друк програм, сертифікатів, збірників матеріалів конференцій, бейджів тощо.
Фото- та відеофіксація заходів, оприлюднення результатів, розміщення інформації на
сайті ВІППО та сторінці Інституту у фейсбуці.
Висвітлення проведених заходів у ЗМІ та інтернеті (підготовка прес-анонсів, написання
інформаційних повідомлень про захід, запрошення ЗМІ, проведення прес-конференцій, запис
інтерв’ю). (Протягом року, працівники ВІЗО).
1.6. Випуск науково-методичних видань ВІППО (друк, форматування, читання
коректури, правка та верстка, дизайн)
1. Агатангел Кримський і Волинь: матеріали Всеукраїнського круглого столу,
приуроченого до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського та 150-річчя від дня
народження Лесі Українки (28 січня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот,
А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 244 с.
2. Використання мистецьких технік для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери
дітей з особливими освітніми потребами: метод. матеріал / Т. В. Мазурик, Н. О. Рубльова, Г. І.
Вахрамеєва та ін. Луцьк, 2021. 46 с.
3. Волинь – край козацький. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного
освітнього процесу: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2021 р., м. Луцьк) /
упоряд. А. В. Хитрик. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 148 с.
4. Волинські учнівські інтернет-олімпіади 2020/2021 н. р.: інформ.-аналіт. матеріали /
уклад. А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2021. 68 с.
5. Козацькі гетьмани та полковники (за малюнками Григорія Гуртового): набір листівок
/ авт.-уклад. О. Й. Дем’янюк. Луцьк, 2021. 12 с.
6. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації
Концепції «Нова українська школа»: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (17
червня 2021 р., м. Луцьк) / уклад. О. П. Муляр. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 112 с.
7. Освіта та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки: матеріали VІ Всеукр.
Косачівських пед. читань, приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки (25
червня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський
ІППО, 2021. 252 с.
8. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах
відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова,
П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін.; за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф,
2021. 92 с.
9. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи
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розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р.,
м. Луцьк) / уклад.: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.
10. Ткачук Н. М. Тайм-менеджмент як складова ефективної професійної діяльності
педагога: освітня програма семінару-практикуму з навчально-методичним забезпеченням.
Луцьк: ВІППО, 2021. 72 с.
11. Формування ключових компетентностей учнів шляхом реалізації змістової лінії
«Підприємництво та фінансова грамотність»: метод. реком. / уклад. Т. С. Гребенюк. Луцьк:
Волиньполіграф, 2021. 156 с.
12. Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти:
матеріали доповідей (статей, тез) учасників круглого столу онлайн (м. Луцьк, 18 червня 2020
року) / упоряд. О. П. Муляр, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 116 с.
13. План-графік підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Волинської
області у ВІППО на 2022 рік: зб. метод. матеріалів / упоряд. Т. П. Верба. Луцьк: ВІППО, 2021.
– 88 с.
2. 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
створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної
освіти в Україні шляхом надання вільного доступу до профільної 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 навчального процесу
шляхом повного, якісного й оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
– розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх виконання
завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.
Інформаційні ресурси бібліотеки формуються відповідно до фахових потреб
користувачів (науковців, працівників освітніх установ, слухачів курсів, студентів,
бібліотечних працівників) документами з питань розвитку вітчизняної та світової педагогічної
науки, освіти, менеджменту в освіті, нових педагогічних технологій та освітніх підходів до
професійної підготовки педагогічних кадрів, науково-методичною літературою на допомогу
вчителям-предметникам, матеріалами про педагогів-новаторів, фаховими періодичними
виданнями (передплачено на перше півріччя 38 назв, табл. 22).
Станом на 01 грудня 2021 року фонд бібліотеки становить 38 892 примірники книг. За
звітний період надійшло 406 книг, списано 2856 примірників.
База даних електронного бібліотечного каталогу поповнилась на 501 назву (книг – 406;
періодичних видань – 92; атестаційних робіт – три).
В електронній газеті «Педагогічні роздуми» опубліковано повідомлення про новинки
літератури в рубриці «На книжкову полицю».
Постійно оновлюється сторінка бібліотеки на сайті Інституту та соціальній мережі
«Фейсбук».
Для журналу «Педагогічний пошук» підготовано бібліографічний покажчик за темою
«Соціальне партнерство в закладах освіти», допис ««Із кореня дужого» (75 років від дня
народження Івана Феодосійовича Корсака (1946–2017), українського письменника,
журналіста, мецената). Книги Івана Корсака, які є у фонді бібліотеки». Підготовлено індекси
УДК статей журналу «Педагогічний пошук», інших видань ВІППО.
Згідно з планом роботи на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли тематичні
виставки літератури та виставки до пам’ятних дат (табл. 23).
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На сторінці бібліотеки сайта ВІППО розміщено віртуальні виставки літератури «Нові
надходження до бібліотеки» в розділах:
– «Довідкова література»;
– «Навчальна література»;
– «Художня література»,
а також бібліографічні покажчики:
– «Використання квест-технологій в освітньому процесі сучасного закладу освіти»;
– «Соціальне партнерство в закладах освіти»;
– «Провідник духовності в Україні (Кримський Агатангел Юхимович)» ;
– «До 75 річчя від дня народження Івана Феодосійовича Корсака»;
– «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки “Нехай мої струни лунають...”».
28 січня 2021 року бібліотека долучилась до круглого столу «Агатангел Кримський і
Волинь», проведеним в онлайн-режимі ВІППО та Лабораторією волинезнавства». На
запрошення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського,
Національної академії педагогічних наук України 09 лютого працівники нашої бібліотеки
долучитись до онлайн-вебінару «Безпечний інтернет у шкільній бібліотеці», який проходив в
рамках відзначення дня безпечного інтернету. Цікава зустріч з українською письменницею
Дарою Корній, лауреатом Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, відбулася 17 лютого зі слухачами курсів
української мови і літератури, зарубіжної літератури.
У рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки в бібліотеці 02
березня відбулася презентація нових видань, якими поповнився фонд книгозбірні: збірника
«Освіта та виховання в родині Косачів: матеріали V Всеукраїнських Косачівських пед. читань,
приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського художника і педагогаорганізатора художньої освіти на Волині та в Україні, і 150-річчя від дня народження Лесі
Українки (26 червня 2020 р., м. Луцьк)», путівника Комзюк В., Пушкар Н. «Літературномеморіальний музей Лесі Українки в селі Колодяжне» та «Календаря знаменних і пам’ятних
дат Волині на 2021 рік». Захід відбувся спільно з відділами гуманітарних дисциплін, виховної
роботи, науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти.
25 червня взяли участь у VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читаннях «Освіта
та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки», проведеними ВІППО спільно із
Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України у форматі
онлайн.
30 серпня взяли участь у Всеукраїнському онлайн-семінарі «Мережева акція як сучасна
форма роботи з користувачами бібліотеки», майстер-класі «Організація та проведення
мережевої акції у шкільній бібліотеці», організованому Запорізьким ОІППО. Завідувач
бібліотеки отримала сертифікати про участь (6 год).
25 жовтня в режимі онлайн взяли участь у круглому столі «Забезпечення суб’єктності
навчання шляхом використання квест-технології». Організатор заходу – відділ освітніх
інновацій Волинського ІППО. Підготували бібліографічний список літератури на тему
«Використання квест-технологій в освітньому процесі сучасного закладу освіти», який буде
надруковано у електронному збірнику матеріалів.
Організували перегляди фільмів українських режисерів («Крути 1918», «Чорний ворон»,
«Наші котики», «Віддана», «Жива», «Мої думки тихі», «Червоний», «Поводир», «Гуцулка
Ксеня», «Гніздо горлиці», «Герой мого часу», «Легенда Карпат», «Атлантида»,
«Заборонений», «Гіркі жнива»).
Провели передплату періодичних видань на І півріччя 2022 року.
Триває наповнення електронної бібліотеки для забезпечення доступу слухачів курсів до
інформаційних ресурсів з актуальних питань педагогіки, психології та соціальної роботи,
освіти, культури, державного управління.
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Перелік фахових передплатних періодичних видань

Таблиця 22

Роки
надходження
Безпека життєдіяльності
2005–2021
Біологія і хімія в рідній школі
2000–2021
Вихователь-методист дошкільного закладу
2010–2021
Вища освіта України
2012–2021
Всесвіт
2000–2021
Всесвітня література в школах України
2000–2021
Географія та економіка в рідній школі
2000–2021
Дивослово
2000–2021
Дошкільне виховання
2000–2021
Джміль
2000–2021
Палітра педагога
2000–2021
Зарубіжна література в школах України
2000–2021
Іноземні мови в школах України
2000–2021
Інформаційний збірник для освітян
2013–2021
Історія в рідній школі
2000–2021
Календар знаменних і пам’ятних дат
2000–2021
Математика в рідній школі
2000–2021
Методист
2005–2021
Мистецтво та освіта
2000–2021
Освіта
2000–2021
Освіта України
2000–2021
Особлива дитина: навчання і виховання
2005–2021
Педагогіка і психологія: Вісник Академії педагогічних наук України 2000–2021
Початкова школа
2000–2021
Практика управління закладом освіти
2005–2021
Професійно-технічна освіта
2010–2021
Рідна школа
2000–2021
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
2005–2021
Трудова підготовка в рідній школі
2000–2021
Українська мова і література в школах України
2000–2021
Фізика та астрономія в рідній школі
2000–2021
Фізичне виховання в рідній школі
2000–2021
Шкільна бібліотека
2000–2021
Шкільна бібліотека плюс
2005–2021
Радник у сфері державних закупівель
2019–2021
Оборонний вісник
2018–2021
Педагогічна газета Україна
2000–2021
Освіта України
2000–2021
Найменування видання

143

Таблиця 23
Тематичні виставки літератури та виставки до пам’ятних дат
1. Проведення тематичних книжкових виставок
Місяць
1.1. «Злука – Соборність – Єдність»
Січень
(День Соборності України, 22 січня)
1.2. «Небесна сотня. За Гідність і Свободу»
Лютий
(День Героїв Небесної сотні, 20 лютого)
1.3. «Ну що б, здавалося, слова…
Березень
Слова та голос – більш нічого,
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!...»
Т. Шевченко
(Всесвітній день письменника, 3 березня)
1.4. «Книга – одне з найважливіших джерел радощів мислення».
Квітень
В. Сухомлинський
(Всесвітній день книги й авторського права, 23 квітня)
1.5. «Звання, і прізвища, і дати.
Травень
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!»
Л. Костенко
(День пам’яті та примирення, присвячений жертвам
Другої світової війни, 8 травня)
1.6. Конституція як ключ до успіху країни
Червень
(День Конституції України, 28 червня)
1.7. «Живи, Україно, живи для краси,
Серпень
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.»
О. Олесь
(День Незалежності України, 24 серпня)
1.8. «Соціальне партнерство в закладах освіти»
Вересень
1.9. «Покликання – Україну захищати»
Жовтень
(День захисника України, 14 жовтня)
1.10. «Пам’ять про Голодомор – пам’ять серця»
Листопад
(День пам’яті жертв голодоморів, 28 листопада)
1.11. «Права дитини: від проголошення до забезпечення»
Грудень
(День захисту прав людини, 10 грудня)
Відповідальна Сміховська В. Є.
2. Проведення виставок книг до пам’ятних дат
2.1. «Нехай мої струни лунають…»
Протягом
Леся Українка
року
(150 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни КосачКвітки) (1871–1913), видатної української поетеси, громадської діячки)
2.2. «Провідник духовності в Україні»
Січень
(150 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського (1871 –
1942), українського сходознавця, історика, мовознавця, літературознавця,
фольклориста, етнографа, письменника, перекладача)
2.3. «Світоглядна позиція митця»
Лютий
(120 років від дня народження Валер’яна Петровича Підмогильного (1901 –
1937), українського письменника, перекладача)
2.4. «Народжена казкою створює казки»
Квітень
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(115 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906 – 1997),
української дитячої письменниці, перекладачки)
2.5. «Людський біль цідиться крізь серце моє,
як крізь сито, і ранить до крові.»
В. Стефаник
(150 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871– 1937),
українського письменника)
2.6. «З красою правди по життю»
(70 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951),
українського письменника, лауреата Шевченківської премії (2011)
2.7. «Нам пора для України жить»
І. Франко
(165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856 –1916),
українського поета, прозаїка, публіциста)
2.8. «Із кореня дужого»
(75 років від дня народження Івана Феодосійовича Корсака (1946 – 2017),
українського письменника, журналіста, мецената)
2.9. «У сміливих щастя завжди є.»
І. Багряний
(115 років від дня народження Івана Павловича Багряного (1906 – 1963),
українського поета, прозаїка, публіциста)
2.10. «Так, як небо в нашому Дніпрі,
Так в тобі не спить хай Україна.»
М. Вінграновський
(85 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936
– 2004), українського письменника-шістдесятника, режисера, сценариста,
поета)
2.11. «Речення художнє – як чаша терпіння.
Воно повинно бути повним, але не переповненим.»
Г. Тютюнник
(90 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931 –
1980), українського прозаїка, перекладача, лауреата Шевченківської премії
(1989, посмертно)

Травень

Червень
Серпень

Вересень
Жовтень

Листопад

Грудень

3. Видавнича діяльність
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 126 наукових та 146
науково-методичних праць. Серед них у науково-методичному журналі Інституту
«Педагогічний пошук» – 54 матеріали.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Публікації працівників кафедри (відділу, центру)
Прізвище, ім’я, по батькові
Олешко П. С.
Вітюк В. В.
Дем’янюк О. Й.
Рубльова Н. О.
Ткачук Н. М.
Верба Т. П.
Андрейчин С. Р.
Казмірчук Н. М.
Гаврилюк Т. В.
Матейчик Г. С.

Загальна кількість
публікацій
10
7
21
8
4
2
1
1
1
3
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Таблиця 24

«Педагогічний
пошук»
1
1
2
1
1
1
1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Оксенюк І. Л.
Гребенюк В. І.
Гребенюк М. П.
Кліванська Ю. А.
Свитка Н. В.
Червінська Н. Л.
Григор’єва Н. В.
Кащенюк М. Р.
Гребенюк Т. С.
Сміховська В. Є.
Астахова О. В.
Поліщук Н. А.
Камінська В. В.
Романчук Г. Д.
Кот Н. М.
Сташенко М. О.
Гребенюк А. В.
Корнейко А. О.
Лук᾽янчук Г. Я.
Остапйовський І. Є.
Радецька І. В.
Рудь О. В.
Шинкарук І. В.
Олевська І. І.
Ураєва І. Г.
Савош В. О.
Корнейко А. О.
Кутовий Р. С.
Приймачук Л. О.
Логвинюк А. В.
Романюк С. В.
Богданович О. І.
Барановська Р. Є.
Муляр О. П.
Жалко Т. Й.
Ягенська Г. В.
Кобель Г. П.
Трачук Т. В.
Миць М. Я.
Онищук О. О.
Подолюк С. М.
Миколайчук А. В.
Луцюк А. М.
Кінах Н. В.
Турчина Л. І.
Остапйовський О. І.
Ясінська Н. В.
Ткачук Н. М.
Никитюк Л. М.
Папіж С. В.
Мазурик Т. В.
Березіна О. М.
Провальна Н. О.
Остапчук Л. Р.

1
2
2
2
7
1
3
1
1
2
2
5
5
6
3
4
5
5
2
11
8
4
10
2
2
7
4
2
1
2
1
1
2
5
10
2
9
5
3
5
4
3
8
31
2
2
6
4
1
1
3
3
1
1
272

Всього:
146

2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
54

Зведені показники інформаційно-видавничої діяльності
працівників Інституту

Інформаційно-видавнича діяльність
Всього підготовлено до друку видань
З них:
монографії
підручники
посібники
навчально-методичні комплекси
методичні рекомендації
науково-популярні видання
наукові статті
методичні статті
збірники наукових праць
збірники тез конференцій
Інше (обов’язково зазначити)
Дайджест
Збірник методичних матеріалів
«Календар знаменних і пам’ятних дат Волині»
Збірники інформаційно-аналітичних матеріалів
Науково-популярні видання

Таблиця 25

Кількісний прояв показника
206

3
1
3
3
8
2
63
27
4
77
4
1
6
2
2

Список публікацій
(відповідно до поданих керівниками структурних підрозділів Інституту)
Монографії
Олешко П. С. Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога: управлінські та
технологічні аспекти. Неперервна освіта; актуальні дискурси: кол. монографія. 2021. Подано
до друку.
Народні кулінарні традиції й народні дитячі ігри та забави населення Західного Полісся
та західної частини Волині: кол. монографія / Н. Шкляєва, Т. Николюк, А. Яновець, О. Смаль,
Т. Жалко. Луцьк: Терен, 2020. 196 с. ISBN 978-617-7680-99-3
Ягенська Г. В., Степанюк А. В. Формування дослідницьких умінь школярів у галузі
природничих наук (друга половина XX – початок XXI століття): монографія. Тернопіль:
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 282 с.
Підручники
1. Ураєва І. Г. Французька мова: підруч. для 4 кл. закладів загальної середньої освіти (з
аудіосупроводом). Харків: Ранок, 2021. 144 с.
Посібники
Араджионі М. А., Грицюк Т. С., Максимчук О. А., Муляр О. П. Культура добросусідства.
Ч. 2: 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: Прометей, 2021.
1. Березіна О. М., Цимбалюк О. Л. Система освітньої роботи з дітьми старшого
дошкільного віку: навч. вид. Тернопіль: Мандрівець, 2020. Ч. І. 348 с., ч. ІІ. 224 с.
2. Березіна О. М., Цимбалюк О. Л. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей
старшого дошкільного віку : навч. вид. Тернопіль: Мандрівець, 2020. 294 с.
Навчально-методичні комплекси
1. Верба Т. П., Матейчик Г. С. Курси підвищення кваліфікації як одна з форм освіти
дорослих у Волинській області: зб. матеріалів. Луцьк: ВІППО, 2021.
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2. Використання мистецьких технік для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери
дітей з особливими освітніми потребами: метод. матеріали / Т. В. Мазурик, Н. О. Рубльова, Г.
І. Вахрамеєва та ін. Луцьк, 2021. 46 с.
3. Вітюк В. В., Верба Т. П., Матейчик Г. С., Оксенюк І. Л. План-графік підвищення
кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Волинської області у ВІППО на 2021 рік: зб.
метод. матеріалів / упоряд. Т. П. Верба. Луцьк: ВІППО, 2021.
Методичні рекомендації
1. Інтернет-олімпіада як засіб інформальної освіти: метод. реком. / уклад. В. О. Савош,
А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2021. 82 с.
2. Магістерська (кваліфікаційна) робота: метод. реком. / уклад.: Н. Головіна,
Г. Мирончук, В. Галян, Г. Кобель. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 36 с.
3. Методичні рекомендації до семінарів-практикумів, тренінгів «Управління
мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів освіти» /
упорядн. І. В. Радецька. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 62 с. (протокол № 6 від 18 листопада,
Радецька І. В.).
4. Никитюк Л. М. Формування ключових компетентностей учнів початкової школи:
метод. реком. Луцьк, 2021. 49 с.
5. Папіж С. В. Щоб навчання було цікавим: метод. реком. Луцьк, 2021.
6. Педагогічна практика студентів-фізиків: метод. реком. для студ. / уклад.:
Н. А. Головіна, Г. П. Кобель, В. П. Муляр, М. Б. Головін. Вид. 2-ге., виправ., доповн. Луцьк:
Вежа-Друк, 2021. 116 с.
7. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах
відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова,
П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін.; за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф,
2021. 92 с.
8. Формування ключових компетентностей учнів шляхом реалізації змістової лінії
«Підприємництво та фінансова грамотність»: метод. реком. / уклад. Т. С. Гребенюк. Луцьк:
Волиньполіграф, 2021. 156 с.
Гребенюк Т. Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в освітній
простір Волинської області. Формування ключових компетентностей учнів шляхом реалізації
змістової лінії «Підприємництво та фінансова грамотність»: метод. реком. / уклад. Т. С.
Гребенюк. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 6–16.
Григор’єва Н. Ініціативність і підприємливість як важливі життєві компетентності
особистості. Формування ключових компетентностей учнів шляхом реалізації змістової лінії
«Підприємництво та фінансова грамотність»: метод. реком. / уклад. Т. С. Гребенюк. Луцьк:
Волиньполіграф, 2021. С. 17–24.
Мацюк Л. Проєкт «Еколого-економічне використання деревних пелет як
альтернативного джерела енергії». Формування ключових компетентностей учнів шляхом
реалізації змістової лінії «Підприємництво та фінансова грамотність»: метод. реком. /
уклад. Т. С. Гребенюк. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 125–146.
Буклети
1. Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Кліванська Ю. А. Інформаційний буклет ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Українська мова та
література». Луцьк: ВІППО, 2021. 4 с.
2. Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Кліванська Ю. А. Інформаційний буклет ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Математика». Луцьк:
ВІППО, 2021. 4 с.
3. Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Кліванська Ю. А. Інформаційний буклет ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Трудове навчання». Луцьк:
ВІППО, 2021. 4 с.
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4. Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Кліванська Ю. А. Інформаційний буклет ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Керівник закладу освіти».
Луцьк: ВІППО, 2021. 4 с.
Наукові статті
1. Вітюк В. В. Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища закладу
освіти. Педагогічний пошук. 2021. № 2 (110). С. 12–15. URL: https://drive.google.com/file/d/1vp
OFrZ5r92-XVxi3hhdWGJpte3UJz3l/view .
2. Гаврилюк Т. В. Кібергігієна в освітньому середовищі. Педагогічний пошук. 2021.
№ 4. С. 3–5. https://drive.google.com/file/d/1EYWi3I8ar3AznGToXm7PCxI8ZKa0hU5b/view .
3. Головіна Н., Кобель Г., Мартинюк О. Пам’яті Леоніда Романовича Калапуши. Фізика
та освітні технології. 2021. № 2. С. 11–15. doi: https://doi.org/10.32782/pet-2021-2-2 .
4. Головіна Н., Кобель Г. Задачі-моделі й моделі до задач. Фізика та освітні
технології. 2021. № 2. С. 16–22.
5. Гребенюк А. В. «Напіврозпад фактів» як проблема та стимул розвитку сучасної
середньої освіти. Педагогічний пошук. 2021. № 1 (109). С. 6–9. URL: https://drive.google.com/
file/d/1wctXIjq75qf15SFUw39k9rNRWrOPQiw/view .
6. Дем’янюк О. Й., Конон Н. Г. Проєктна робота як креативний чинник трансформації
бібліотеки. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique:
collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et
pratique internationale (Vol. 6), Paris, 5 février 2021. VinnytsiaParis: Plateforme scientifique
européenne & La Fedeltà, 2021. P. 151–155.
7. Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: партизанськоповстанський
період.
Педагогічний
пошук.
2021.
№ 3.
С. 3–8.
URL:
https://drive.google.com/file/d/1xbII3J6zxWXquU0PWPNOIdnGdrYsEgCQ/view .
8. Дем’янюк О. Й. Драми Лесі Українки: пошук паралелей з минулим українського
народу. Педагогічний пошук. 2021. № 4. С. 6–9. URL: https://drive.google.com/file/d/1oyYVDW_V4DvalkLWkzfRvXMHvowN694/view .
9. Дем’янюк О. Й. Події Другого зимового походу на території Волинської губернії
(1921). Військово-науковий вісник. 2021. Вип. 36. С. 61–75. (Категорія Б.)
10. Demianiuk, O., Bundak, O. The Volynians’ everyday life in the Ukrainian Central Council
period (through the Prizm of Volyn Regional Archive Materials). Східноєвропейський історичний
вісник. 2021. Вип. 20. С. 59–65. (Категорія А.)
11. Жалко Т. Й. Ключові компетентності та педагогіка партнерства як основа сучасного
освітнього процесу. Сучасні наукові дослідження: досягнення, інновації та перспективи
розвитку: матеріали конф., 1–2 жовтня 2021 р. Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 131–134.
12. Жалко Т. Й., Вірста С. Є. Формування літературної компетентності молодших
школярів засобами критичного мислення. International scientific and practical conference
«Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning»: conference
proceedings, February 26–27, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 23–27.
13. Жалко Т., Вірста С. Використання інноваційних методик у монографічному вивченні
творчості Лесі Українки на уроках літературного читання. Волинь філологічна: текст і
контекст. Вип. 31: Проблеми інтерпретації тексту / упоряд. Т. Левчук. Луцьк: Волин. нац. унт ім. Лесі Українки, 2021. С. 66–75.
14. Камінська В. В. Формування готовності педагогів до використання квест-технології
у професійній діяльності. Педагогічний пошук. 2021. № 1 (109). С. 10–14. URL:
https://drive.google.com/file/d/1wc_tXIjq75qf15SFUw39k9rNRWrOPQiw/view .
15. Казмірчук Н. М. Професійне здоров’я вчителя – важлива складова професійної
діяльності. Педагогічний пошук. 2021. № 4. С. 10–12. URL: https://drive.google.com/
file/d/1EYWi3I8ar3AznGToXm7PCxI8ZKa0hU5b/view .
16. Кінах Н. В. Підготовка учителів початкової школи у контексті цифрового
підприємництва. Нова педагогічна думка. Рівне, ОІППО. 2021. № 4 (в друці). (Категорія Б.)
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17. Кінах Н. В. Підприємництво педагога в умовах неперервної освіти. Педагогічний
пошук. 2021. № 4. С. 13–16. URL: https://drive.google.com/file/d/1EYWi3I8ar3AznGToXm
7PCxI8ZKa0hU5b/view .
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https://drive.google.com/file/d/19kfV8bnVINNuxIpBTFnyxgIcfIPoipGEview
4. Сучасний заклад позашкільної освіти: складові ефективності: метод.-бібліогр.
дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.:
Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. Луцьк, 2021. 43 с. (Інформаційний простір освіти).
Збірник методичних матеріалів
1. Збірник методичних матеріалів для педагогів курсів духовно-морального спрямування
(за результатами обласного етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів
духовно-морального спрямування – 2021») / упорядн., вступ О. В. Рудь, М. О. Сташенка.
Луцьк: ВІППO, 2021. 100 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/15Di4Vqj9o8vqGV0O5
jeiYhiMrhFs_cn5
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Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
1. Романчук Г. 6 січня 75 років від дня народження М. С. Шевчик (1947) – заслуженого
вчителя України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022 рік. Луцьк, 2021. С. 23-28.
2. Романчук Г. 20 червня 75 років від дня народження Г. І. Павленка (1947) –
заслуженого вчителя України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022 рік. Луцьк,
2021. С. 106-112.
3. Романчук Г. 6 серпня 75 років від дня народження О. В. Моренка (1947) –
заслуженого працівника освіти України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022
рік. Луцьк, 2021. С. 122-126.
4. Романчук Г. 5 листопада 75 років від дня народження Т. В. Середи (1947) –
заслуженого впрацівника освіти України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022
рік. Луцьк, 2021. С. 157-162.
5. Романчук Г. 7 грудня 75 років від дня народження М. Х. Махомеда (1947–2019) –
заслуженого працівника освіти України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022
рік. Луцьк, 2021. С. 174-179.
6. Романчук Г. 29 грудня 75 років від дня народження Г. В. Мазур (1947) – заслуженого
вчителя України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2022 рік. Луцьк, 2021. С. 190195.
Збірники інформаційно-аналітичних матеріалів
1. Волинські учнівські інтернет-олімпіади 2020/2021 н. р.: інформ.-аналіт. матеріали /
уклад. А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2021. 68 с.
2. Організація та проведення ЗНО у Волинській області у 2020 році: інформація та
аналітика / авт.-упоряд А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк: ВІППО, 2021. 50 с.
Науково-популярні видання:
1. Бондаренко Г., Гулько Г., Дем’янюк О. Подорож волинськими стежками козацького
полковника Івана Богуна. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 40 с.
2. Бондаренко Г., Гулько Г., Дем’янюк О. Подорож волинськими стежками козацького
полковника Івана Богуна: вид. 2-ге, випр., доповн. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 56 с.
4. Популяризація діяльності Інституту на освітянських виставках, у засобах
масової інформації
4.1. Виставкова діяльність
XXVI обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині»
Відповідно до «Положення про обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів
“Творчі сходинки педагогів Волині”», затвердженого наказом управління освіти і науки
облдержадміністрації від 23.02.2012 № 123, на виконання наказу Управління освіти і науки від
28.10.2020 № 324 «Про проведення ХХVІ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”», з метою активізації творчої діяльності
педагогічних працівників Волинської області, популяризації їх здобутків 15 березня 2021 року
розпочала роботу ХХVІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» (далі – Виставка).
До участі у Виставці територіальними громадами, центрами професійного розвитку
педагогічних працівників, закладами освіти обласного підпорядкування представлено 658
робіт у номінаціях:
суспільствознавство – 129 (історія – 102, правознавство – п’ять, економіка та фінансова
грамотність – шість, громадянська освіта – дві, предмети духовно-морального спрямування – 14);
технології – 97 (інформатика – 59, трудове навчання – 38);
здоров’я та фізична культура – 91 (основи здоров’я – 26, фізична культура – 53, предмет
«Захист України» – 12);
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початкове навчання – 227;
методична робота – 114.
Оцінювання робіт Виставки проводилося з 15 березня до 01 квітня 2021 року. Членами
журі відзначено новизну та актуальність тем робіт, представлених на Виставці, практичне
спрямування методичних посібників, рекомендацій та розробок, авторських програм
спецкурсів, курсів за вибором, факультативів і гурткових занять, електронних навчальних
посібників тощо. Рішенням журі відзначено високий рівень 273 робіт, що становить 41 %
загальної кількості.
Участь у Виставці взяли освітяни із сорока трьох територіальних громад, трьох закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування та працівники Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Найактивнішими були педагоги Луцької, Нововолинської, Ковельської, КаміньКаширської та Рожищенської міських і Колківської та Любешівської селищних
територіальних громад.
За підсумками Виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та методичних
матеріалів освітян Волині.
Усі відзначені матеріали презентуються у бібліотеці Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти.
4.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень діяльності
№
з/п

Назва ЗМІ

1

UA: Волинь

2

Телерадіокомпанія «Аверс»

3

UA: Волинь

4

Волинські новини. URL:
olynnews.com/news/all/zaviduvachka-viddiluzno-na-volyni-poiasnyla-iakym-budetsohorichne-testuvannia/
Перший канал соціальних новин. URL:
https://pershyj.com/p-zaviduvachka-viddiluzno-na-volini-rozpovila-yakim-budetestuvannya-tsogorich-47809
Суспільне UA. URL:
https://uspilne.media/96409-do-zaversennareestracii-na-probne-zno-zalisilos-pat-dniv-akinovovvedenna/
Аверс. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=vRTqo21_
agA&ab_channel=ТРКАверс
Громадське інтерактивне телебачення

5

6

7

8
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Дата
публікації
Назва матеріалу
(передачі
тощо)
04 січня «Особливості ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
04 січня «Особливості реєстрації
на пробне ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
12 січня «Особливості реєстрації
на основну сесію ЗНО»
(Корнейко А. О.)
13 січня «Завідувачка відділу ЗНО
на Волині пояснила, яким
буде цьогорічне
тестування»
14 січня «Завідувачка відділу ЗНО
на Волині розповіла, яким
буде тестування цьогоріч»
15 січня

15 січня
22 січня

«До завершення
реєстрації на пробне ЗНО
залишилось п’ять днів: які
нововведення»
Телесюжет «Пробне
ЗНО–2021: актуальні
поради на старті»
«Волинська інтернетолімпіада з фізики у
2020/2021 н. р.»

9

10

11

12

13

Суспільне UA.
URL:https://suspilne.media/99168-sertifikaciavciteliv-pocatkovih-klasiv-so-vona-daevolinskim-pedagogam/
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/178965-navolyni-tryvaie-reiestraciia-na-sertyfikaciyuvchyteliv-pochatkovyh-klasiv-scho-vona-daiepedagogam
UA: Волинь

Суспільне UA. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=FFvkMFBH3M&ab_channel=СуспільнеВолинь
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/piatyypredmet-tse-ne-oboviazok-a-mozhlyvistzaviduvachka-viddilu-testuvannia-na-volynipro-osoblyvosti-reyestratsiyi-na-zno-2021/

15

Конкурент. URL:
https://konkurent.ua/publication/70402/zaviduv
achka-viddilu-testuvannya-na-volini-rozpovilapro-osoblivosti-reestratsii-na-zno-2021/
UA: Волинь

16

Телерадіокомпанія «Аверс»

17

Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/181026-navolyni-vyznachyly-kraschyh-vchyteliv-idyrektoriv-shkil-spysok
Перший канал соціальних новин. URL:
https://pershyj.com/p-na-volini-viznachilikraschih-vchiteliv-i-direktoriv-shkil-48726
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/171303-navolyni-vyznachyly-kraschyh-vchyteliv-tadyrektoriv-shkil
Конкурент. URL:
https://konkurent.ua/publication/73039/zno2021-skilki-volinyan-zareestruvalos-ta-yakipredmeti-obirali/
Суспільне UA. URL:
https://suspilne.media/118477-ponad-12-tisacvolinan-zareestruvalisa-dla-ucasti-v-zno-akipredmeti-najpopularnisi/

14

18

19

20

21
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26 січня

26 січня

01 лютого

01 лютого

«Сертифікація вчителів
початкових класів: що
вона дає волинським
педагогам»
«На Волині триває
реєстрація на
сертифікацію вчителів
початкових класів: що
вона дає педагогам»
«Розпочинається
реєстрація на основну
сесію ЗНО»
(Корнейко А. О.)
«Старт реєстрації на
основну сесію ЗНО»

04 лютого

Телесюжет «“П’ятий
предмет – це не
обов’язок, а можливість”,
– завідувачка відділу
тестування на Волині про
особливості реєстрації на
ЗНО–2021»
05 лютого «Завідувачка відділу
тестування на Волині
розповіла про особливості
реєстрації на ЗНО–2021»
18 лютого «Особливості підготовки
до ЗНО з історії України»
(Корнейко А. О.)
25 лютого «Особливості ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
01 березня «На Волині визначили
кращих вчителів і
директорів шкіл.
СПИСОК»
01 березня «На Волині визначили
кращих вчителів і
директорів шкіл»
02 березня «На Волині визначили
кращих вчителів та
директорів шкіл»
31 березня «ЗНО–2021: скільки
волинян зареєструвалось
та які предмети обирали»
31 березня «Понад 12 тисяч волинян
зареєструвалися для
участі в ЗНО. Які
предмети
найпопулярніші»

01 квітня

«ЗНО–2021 на Волині: які
предмети популярні та
скільки зареєстрованих»

01 квітня

«На Волині для участі в
ЗНО зареєструвалися
понад 12 тисяч осіб: які
предмети найпопулярніші

24

Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/182844-zno2021-na-volyni-iaki-predmety-populiarni-taskilky-zareiestrovanyh
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/navolyni-dlia-uchasti-v-zno-zareyestruvalysiaponad-12-tysiach-osib-iaki-predmetynaypopuliarnishi/
Телерадіокомпанія «Аверс»

05 квітня

25

Українське радіо. Волинь

09 квітня

26

UA: Волинь

16 квітня

27

Суспільне UA. URL:
https://suspilne.media/124513-u-lucku-pozezav-zitlovomu-budinku-vratuvali-ditinu/

21 квітня

28

Конкурент. URL:
https://konkurent.ua/publication/74052/uvolinskomu-instituti-pislyadiplomnoi-osvitioblashtuvali-steam-laboratoriu-foto/
Громадське інтерактивне телебачення

21 квітня

Суспільне UA. URL:
https://suspilne.media/128469-volinskiosvitani-otrimali-z-derzbudzetu-majze-35miljoniv-griven-ak-rozpodilat-kosti/

06 травня

«Організація проведення
пробного ЗНО»
(Корнейко А. О.)
«Проведення пробного
ЗНО: поради учасникам»
(Корнейко А. О.)
«Про особливості
підготовки до ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
«У Волинському інституті
післядипломної освіти
презентували сучасну
STEAM-лабораторію»
«У Волинському інституті
післядипломної освіти
облаштували STEAMлабораторію» (фото)
«Електроніка та
приладобудування:
успішні вихованці
Волинської малої академії
наук»
«На Волині вакцинують
педагогів, які беруть
участь у ЗНО»

22

23

29

30

31

32

33

34

35

29 квітня

06 травня

UA: Волинь
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/navolyni-vid-COVID-19-pochaly-shchepliuvatypedahohiv-iaki-berut-uchast-u-zno/
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/185036-iakvidbuvatymetsia-zno-na-volyni-povidomylypro-zminy
Волинські новини. URL:
https://volynnews.com/news/all/masky-ruchkyi-sertyfikaty-iak-na-volyni-zdavatymut-zno-udruhyy-rik-karantynu/
Конкурент. URL:
https://konkurent.ua/publication/74961/zno170

07 травня

12 травня

12 травня

12 травня

«Незабаром стартує
основна сесія ЗНО»
(Корнейко А. О.)
«На Волині від COVID-19
почали щеплювати
педагогів, які беруть
участь у ЗНО»
«Як відбуватиметься ЗНО
на Волині: повідомили
про зміни»
«Маски, ручки і
сертифікати: як на Волині
складатимуть ЗНО у
другий рік карантину»
«ЗНО–2021: як
проводитимуть на Волині

25

36

2021-yak-provoditimut-na-volini/
Суспільне UA. URL:
https://uspilne.media/129942-na-volinigotuutsa-do-provedenna-zno-so-zminitsa-dlaucasnikiv/
Українське радіо. Волинь

12 травня

«На Волині готуються до
проведення ЗНО. Що
зміниться для учасників»

19 травня

«Про проведення ЗНО в
умовах адаптивного
карантину»
(Корнейко А. О.)
Телесюжет «Волинських
вчителів навчатимуть
новітнім технологіям у
СТЕМ-лабораторії»
«У Волинському інституті
післядипломної освіти
запрацювала STEMлабораторія»
«Двохсотбальниця з
Луцька розповіла, як
складала ЗНО з
математики»
«200 балів на ЗНО з
математики: луцька
випускниця поділилася
секретом успіху» (відео)

37

Аверс. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=aQLosQU
KCrs&ab_channel=ТРКАверс

09 червня

38

09 червня

44

Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/uvolynskomu-instytuti-pisliadyplomnoyi-osvityzapratsiuvala-STEM-labora/
Суспільне UA. URL:
https://suspilne.media/177935-z-pocatku-rokuza-spaluvanna-lista-ekologi-ostrafuvali-ponad100-volinan/
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/187199-200baliv-na-zno-z-matematyky-luckavypusknycia-podilylasia-sekretom-uspihuvideo
ZAXID.NET. URL:
https://zaxid.net/16_volinskih_vipusknikiv_nap
isali_zno_na_200_baliv_n1521359
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/187386-16volynian-cogorich-sklaly-zno-na-200-baliv-uiakyh-shkolah--najbilshe-vidminnykiv
Конкурент. URL:
https://konkurent.ua/publication/76984/16volinyan-sklali-zno-na-200-baliv-perelikuspishnih-shkil/
Українське радіо. Волинь

45

Телерадіокомпанія «Аверс»

29 червня

46

UA: Волинь

29 червня

47

Перший канал соціальних новин. URL:
https://pershyj.com/p-tsogo-roku-na-volinirekordna-kilkist-200balnih-rezultativ-iz-zno51248

03 липня

39

40

41

42

43
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22 червня

23 червня

25 червня
25 червня

26 червня

29 червня

«18 волинських
випускників написали
ЗНО на 200 балів»
«16 волинян цьогоріч
склали ЗНО на 200 балів:
у яких школах –
найбільше відмінників»
«16 волинян склали ЗНО
на 200 балів: перелік
успішних шкіл»
«Підсумки проведення
основної сесії ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
«Про проведення
основної сесії ЗНО–2021»
(Корнейко А. О.)
«Готуємося до вступних
іспитів в магістратуру
ЄВІ, ЄФВВ»
(Корнейко А. О.)
«Цього року на Волині
рекордна кількість 200бальних результатів із
ЗНО»
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Інтернет-портал «Медіаосвіта
та медіаграмотність»

06 липня
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Інтернет-видання «MEDIASAPIENS» © 2021
проект ГО «Детектор медіа»

20 липня
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Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/ua/news/all/volyn
-otrymala-1-mln-hrantovykh-koshtiv-nainkliuzyvnu-osvitu/
TOP news Україна. URL: https://topnews.com.ua/mista/volyn/volyn-otrymala-1mln-grantovyh-koshtiv-na-inklyuzyvnu-osvitu/
Телебачення КАПРІ. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=NWu0Lxx
RcPQ

26 липня
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«Волинь отримала 1 млн
грантових коштів на
інклюзивну освіту»
06 вересня Телесюжет «Казка
допоможе
соціалізуватися.
Інклюзивний проект в дії»
Телеканал Орбіта. URL:
07 вересня Телесюжет «Арттерапія
https://www.facebook.com/OrbitaTVchannel/p
та навчання через
osts/4452303051502839
мистецтво. У
Покровському ІРЦ
використовують нові
практики»
Сайт © 2021 Міністерство освіти і науки
02
Пресслужба МОН
України
листопада України «З нагоди
глобального тижня медіа
та інформаційної
грамотності відбулась
тематична онлайнконференція»
Суспільне UA. URL:
18
«ЗНО–2022 на Волині: що
https://suspilne.media/181869-zno-2022-naлистопада зміниться для учасників»
volini-so-zminitsa-dla-ucasnikiv/
Конкурент. URL:
18
«ЗНО за гроші та ще один
https://konkurent.ua/publication/84109/zno-za- листопада іспит на магістратуру: що
очікує на волинських
groshi-ta-sche-odin-ispit-na-magistraturu-schoochikue-na-volinskih-abiturientiv-u-2022-rotsiабітурієнтів у 2022 році»
video/
(відео)
Перший канал соціальних новин. URL:
18
«Коли на Волині
https://pershyj.com/p-koli-na-voliniлистопада розпочнеться реєстрація
rozpochnetsya-reyestratsiya-na-probne-znoна пробне ЗНО»
53762
UA: Волинь
18
«Особливості ЗНО–2022 у
листопада період пандемії»
(Корнейко А. О.)
Телерадіокомпанія «Аверс»
18
«Особливості організації
листопада ЗНО-2022»
(Корнейко А. О.)
Конкурент ТВ
18
«Розпочалася підготовка
листопада до ЗНО–2022»
(Корнейко А. О.)
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Пресслужба АУП
«“Мандрівна” Літня
школа на Бойківщині»
Ольга Беца «Людство
тоне в океані інформації,
є об’єктом впливу й
маніпуляцій»
«Волинь отримала 1 млн
грантових коштів на
інклюзивну освіту»

61

Волинь Post. URL:
https://volynpost.com/news/195121-zno-2022na-volyni-scho-zminytsia-dlia-uchasnykiv

19
листопада

«ЗНО–2022 на Волині: що
зміниться для учасників»

Проведено чотири пресконференції для представників ЗМІ Волинської області:
– «Підготовка до проведення пробного ЗНО та основної сесії зовнішнього незалежного
оцінювання у 2021 році». Пресконференція завідувача відділу ЗНО та моніторингових
досліджень ВІППО А. О. Корнейко за участю директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк (онлайн). (15
січня, відділ ЗНО та МД);
– «Про підготовку до проведення пробного ЗНО 2021 року». Пресконференція завідувача
відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко (онлайн). (06 квітня, відділ
ЗНО та МД);
– «Про підготовку до проведення ЗНО 2021 року». Пресконференція директора ЛРЦОЯО
Л. В. Середяк та завідувача відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО (А. О.
Корнейко). (12 травня, відділ ЗНО та МД);
– «Про особливості ЗНО 2022 року». Пресконференція завідувача відділу ЗНО та
моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко за участі директора ЛРЦОЯО
Л. В. Середяк (онлайн). (18 листопада, відділ ЗНО та МД).
5. Робота музею історії освіти Волині
Протягом 2021 року в музеї проводилась робота, спрямована на виконання запланованої
виставкової, екскурсійної, пошукової та консультативної діяльності, пов’язаної з актуальними
подіями і пам’ятними датами в громадському, освітньому й культурному житті педагогічної
спільноти Волині, всього суспільства. Матеріалами та фондами музею користувалися вчителі
навчальних закладів області й наукові працівники.
Проводилася робота щодо збереження, систематизації, популяризації науковопедагогічної та історичної спадщини волинської освіти. Фонди музею збагатилися
примірниками науково-педагогічних видань, краєзнавчої літератури та матеріалами з історії
виникнення навчальних закладів. Так, із різних джерел та від конкретних осіб-дарувальників
до музейних фондів надійшло:
– інформаційно-методичних видань «Післядипломна освіта в Україні» – 3 прим.;
– комплектів документальних матеріалів до теми «Історія ВІППО» – 9 прим.;
– комплект матеріалів до експозиції «100 років від часу створення народних шкіл
Українськими Січовими Стрільцями на Любомльщині» – 1 прим.
Постійно виконувалась робота з вивчення й систематизації документальних та
довідкових матеріалів із фондів музею з метою розширення тематики виставковоекспозиційної роботи (Кравчук Б. О.).
Працівниками музею розпочато процес інвентаризації наявних експонатів з метою
систематизації та упорядкування музейних фондів (Янковенко А. А., Кравчук Б. О.).
З метою запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, екскурсії музеєм проводилися
малочисельними групами (5–10 осіб) із дотриманням необхідних санітарних вимог.
Виставкова діяльність музею:
Фотодокументальна виставка до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського
«Агатангел Кримський і Волинь» (Силюк А. М., Романчук Г. Д. , Янковенко А. А.).
Фотодокументальна виставка до 140-річчя від дня народження видатної громадської
діячки Олени Левчанівської (Янковенко А. А.).
Тематична виставка до 150-річчя від дня народження Лесі Українки «Волинські вчителі
– лауреати обласної премії імені Лесі Українки» (Силюк А. М., Романчук Г. Д.,
Янковенко А. А.).
Фотодокументальна виставка до 70-річчя від дня народження Б. П. Клімчука (1951–
2014). (Силюк А. М., Романчук Г. Д., Янковенко А. А.)
Фотодокументальна виставка до 115-річчя від дня народження Є. С. Шабліовського
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(1906–1983) – українського вченого-літературознавця (Силюк А. М., Романчук Г. Д.,
Янковенко А. А.).
Фотодокументальна виставка до 100-річчя від дня народження М. Г. Киричука –
українського краєзнавця та педагога (Силюк А. М., Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
Документальна виставка «Історія навчальних закладів області» (Янковенко А. А.).
Фотодокументальна виставка до 75-річчя від дня народження Р. А. Арцишевського
(1946–2017) – українського вченого-філософа, заслуженого діяча науки і техніки України
(Силюк А. М., Романчук Г. Д.).
Документальна виставка на матеріалах з досвіду роботи волинських педагогів «Розвиток
методичної думки як рушійна сила навчального процесу» (Янковенко А. А.).

174

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
1. Господарська служба
Влаштовано в приміщенні Інституту STEM-лабораторію.
Проведено ремонт в аудиторіях № 40, 44, у коридорі другого поверху та влаштовано
кабінет відділу кадрів у приміщенні Інституту.
Відремонтовано кабінети № 2, 6, 7, 8, 9, 10 та аудиторію № 16 навчально-лабораторного
корпусу Інституту.
Проведено поточні ремонти в кімнатах гуртожитку.
Проведено капітальний ремонт у приміщенні пральні із заміною електропроводки в
побутових приміщеннях.
Постійно проводиться робота з питань дотримання вимог нормативних документів із
питань охорони праці, техніки безпеки, енергозбереження та пожежної безпеки.
Проведено роботи з благоустрою прилеглої території Інституту та території загального
користування.
Зрізано сім дерев, що перебували в аварійному стані та загрожували працівникам і
мешканцям міста, наражаючи їх на небезпеку.
Зміцнюючи матеріально-технічну базу Інституту за рахунок придбання сучасної техніки
та методики навчань, закуплено й поповнено навчальним і демонстраційним обладнанням
кабінети фізики, хімії, біології, STEM-лабораторії на суму 486 252 гривні.
Протягом року, Бакалейко М. О.
2. Кадрова служба
Оформлення наказів щодо прийому, переведення, звільнення, відпусток працівників,
наказів з основної діяльності закладу та ін.
Подання повідомлень у Державну податкову службу України про прийняття працівників
на роботу.
Підготовка й оформлення контрактів та додаткових угод із педагогічними і науковопедагогічними працівниками, ведення реєстру цих контрактів і контроль строків
попередження про їх закінчення.
Контроль за періодом стажу педагогічних та науково-педагогічних працівників для
своєчасного встановлення надбавок за вислугу років.
Участь в укладенні штатного розпису та тарифікаційного списку.
Видача довідок працівникам та слухачам закладу.
Формування та ведення особових справ працівників.
Участь у підготовці необхідних матеріалів для проведення атестації педагогічних
працівників закладу.
Створення проєктів документів стосовно відзначень та заохочень працівників.
Заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок.
Складання та контроль за дотриманням затвердженого графіка відпусток працівників.
Ведення
обліку
військовозобов’язаних
і
призовників,
бронювання
військовозобов’язаних, своєчасне проведення звірок із територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки (військовими комісаріатами).
Складання та подання списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,
та повідомлень про зміну облікових даних.
Ведення журналів реєстрації заяв, наказів з основної діяльності, наказів про відпустки,
наказів з особового складу, журналу обліку руху трудових книжок, журналу реєстрації
контрактів, журналу реєстрації листків тимчасової непрацездатності, штатно-посадової книги
та ін.
Складання та подання Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які
заброньовані згідно з переліком посад і професій, та формування й подання списків
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військовозобов’язаних за категоріями.
Формування та подання Перспективного плану роботи з військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних і призовників.
Участь у розробці зразка цивільно-правового договору й акта до нього.
Формування та подання Доповіді про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних.
Облік листків непрацездатності працівників закладу.
Складання та подання Відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і
техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на
таких транспортних засобах і техніці.
Складання та подання Звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню».
Складання та подання Звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.
Щомісячний збір та перевірка ведення табелів обліку робочого часу працівників.
Участь у складанні посадових інструкцій працівників та положень про структурні
підрозділи.
Оформлення Карток персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах
погодинної оплати праці та облік особових справ працівників, яким дозволено працювати за
погодинною формою оплати праці.
Співпраця із місцевим центром зайнятості та обласним комітетом Профспілки
працівників освіти і науки України.
Складання та подання клопотань, нагородних листів до Міністерства освіти і науки
України, Волинської обласної ради, Волинської обласної державної адміністрації, Управління
освіти і науки, Національної академії педагогічних наук України та ін.
Складання відповідей на запити Управління освіти і науки, Пенсійного фонду,
Волинської обласної ради, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти і науки
України, Державної інспекції навчальних закладів України, Управління Держпраці у
Волинській області, Луцької місцевої прокуратури, Управління західного офісу
держаудитслужби у Волинській області, територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки (військових комісаріатів), ДУ «Волинський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України» та ін.
Збір і подання щомісячно інформації щодо вакцинації працівників закладу освіти та
інформації щодо смертності серед працівників закладів освіти області від коронавірусної
хвороби COVID-19.
Аналіз змін трудового та фінансового законодавства.
Протягом року, Моренко А. С., Олещук О. Д.
3. Бухгалтерська служба
Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому числі з використанням уніфікованої
автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
Здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання
бюджетних і власних надходжень Інституту.
Складення фінансової та бюджетної звітностей, а також статистичної, зведеної та інших
(декларації) в порядку, встановленому законодавством (в органи державної статистики
України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного
фонду України, Державної податкової інспекції, Державної казначейської служби України).
Своєчасне та в повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів)
до відповідних бюджетів.
Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної
звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.
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Здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської
заборгованості, організація роботи з її списання відповідно до законодавства.
Забезпечення: дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та
послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; повноти та достовірності даних підтвердних
документів, які формуються й подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення і передача до архіву оброблених первинних документів та облікових
регістрів, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складення
звітності; складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть
надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансовогосподарської діяльності.
Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних
заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за
дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Протягом року, Покалюк Р. М., працівники бухгалтерії
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Додаток 1
Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників ВІППО
Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних/педагогічних працівників
Інституту в 2021 році:
№
з/п

Прізвище,
ім’я,
по-батькові
працівника

Назва програми (теми)
підвищення кваліфікації

Обсяг
Розробник
(тривалість)
програми, суб’єкт
в годинах і
підвищення
кредитах
кваліфікації
ЄКТС

Кафедра менеджменту освіти
1. Корнейко А.О. Тренінг «Серфінг управління
як інноваційний ресурс в
ВІППО
роботі керівника закладу
освіти»
Підвищення кваліфікації під
час інтернет-конф. «Критичне Освітній проєкт
та креативне мислення:
«На Урок»
розвиваємо і вдосконалюємо»
2. Лук’янчук Г.О.
Підвищення кваліфікації
«Тренінг для тренерів» для ГО «Інформаційнороботи за програмою
дослідний центр
інтегрованого курсу
«Інтеграція та
розвиток»»
«Культура добросусідства» в
закладах освіти»
Навчально-методичний
семінар «Моніторингові
дослідження у внутрішній
ВІППО
системі якості освіти ЗЗСО:
організація та проведення»
ГО «Фонд
Підвищення кваліфікації під
підтримки
час Всеукр. наук. онлайнінформаційного
конф. «Інноваційні підходи в
забезпечення
освіті»
студентів»
Підвищення кваліфікації під
час інтернет-конф. «Інновації
в освіті»
3. Остапйовський Семінар-практикум «Конкурс
І. Є.
«Учитель року» як засіб
творчої самореалізації
педагога»
УІ науково-методичний
семінар «Нова українська
школа: теорія та практика»
Тренінг «Серфінг управління
як інноваційний ресурс в
роботі керівника закладу
освіти»
Навчально-методичний
семінар-тренінг «Управління
професійним розвитком

8 год.
/ 0.3 кр.
13 год.
/ 0.4 кр.

75 год.
/ 2,5 кр.

8 год.
/ 0,3 кр.

15 год.
/ 0,5 кр.

ТОВ «На урок»
(ЄДРПОУ
41991148)

10 год.
/ 0,3 кр.

ВІППО

16 год.
/ 0,5 кр.

ВНУ імені Лесі
Українки
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6 год.
/ 0,2 кр.

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

ВІППО

6 год.
/ 0,2 кр.

Форма
підвищення
кваліфікації,
фінальний
документ

онлайн,
сертифікат
(№ 6001-21,
29.09.21)
дистанційна,
свідоцтво
(№ К58-585291
08.11.21)
очно-дистанційна,
сертифікат
(№ ТП-0062
01.02.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 6024-21
30.09.21)
дистанційна
сертифікат
(№
322092636925809.
10.21)
дистанційна,
свідоцтво
(№ К61-49
23.10.21)
очна, сертифікат
(№ 172 -1
04.01.21)
очна, сертифікат
(№ 178
28.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 6010-21
29.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 6740-21

4.

5.

6.

Радецька І.В.

Рудь О.В.

Сташенко
М.О.

педагогічних працівників:
технологічний аспект»
Міжнародна наукова
програма «Визначні
особистості: вивчення досвіду
та особистих досягнень»
(міжнародна наукова
практика, участь у статусі
виконавця у міжнародному
науковому проєкті)
Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ
Навчально-методичний
семінар «Моніторингові
дослідження у внутрішній
системі якості освіти ЗЗСО»
Навчальний семінар
«Духовно-моральне
виховання дітей та молоді у
закладах загальної середньої
освіти на засадах
християнських цінностей»

27.10.21)
Міжнародний
історичний
біографічний
інститут (ДубаїНью-Йорк-РимЄрусалим-Пекін)

180 год.
/ 6 кр.

ВІППО

60 год.
/ 2 кр.

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

МОН України,
ДВНЗ УМО,
БФ «Живи
Україно!»

9 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(0921/04-03-С
02-03.04.21)

15 год.
/ 0,5 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№ 36cfebe6-6fc44255-9ba1a3b9a5759958
11.04.21)

Офіс Уповноваж.
ВРУ з прав людини
та Офіс Ради
Навчальний курс
«Захист персональних даних» Європи в Україні,
EdEra – студія
онлайн освіти
МОН України, АУП
Навчальний курс 22-ї Літньої
Проєкт
школи медіаосвіти та
USAID«Медійна
медіаграмотності «Практична програма в Україні»,
медіаграмотність: аспекти
що виконується
впровадження у закладах
міжнародною
дошкільної освіти»
організацією
«Internews»
ОП підготовки тренерівпедагогів для підвищення
кваліфікації вчителів ЗЗСО,
які забезпечуватимуть
реалізацію нового
ВІППО
Державного стандарту базової
середньої освіти «Нова
українська школа: адаптаційний цикл базової середньої
освіти»
Вебінар «Аналіз наукових
медіаповідомлень» та
МОН України,
спецкурс «Про вакцини:
АУП, USAID
біологічні, медичні та
«Internews»
медіаосвітні аспекти»
Семінар-тренінг «Навчаємо
математики відповідно до
ВІППО
Концепції Нової української
школи: методики і технології»
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30 год.
/1 кр.

60 год.
/ 2 кр.

12 год.
/ 0,4 кр
16 год.
/ 0.5 кр

дистанційна,
сертифікат
(№ 155 29.03.21),

очно-дистанційна,
сертифікат
(№ НШ 234-2127.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 6034-21
30.09.21)

очна,
сертифікат
(№ 340
01-04.07.21)

очна,
сертифікат
(№ НШ 342-21
08-17.10.21)

ондайн,
сертифікат
(№ AUPABETKA-1200
25.10.21)
онлайн,
сертифікат
(№2456-21
17.03.2021)

Офіс Уповноваж.
ВРУ з прав людини
Навчальний курс
та Офіс Ради
«Захист персональних даних»
Європи в Україні,
EdEra

7. Шинкарук І.В.

МОН України,
АУП Проєкт
Навчальний курс 22-ї Літньої
USAID
школи медіаосвіти та
«Медійна програма
медіаграмотності «Практична
в Україні», що
медіаграмотність: аспекти
виконується
впровадження у закладах
міжнародною
дошкільної освіти»
організацією
«Internews»
Вебінар «Аналіз наукових
медіаповідомлень» та
МОН України,
спецкурс «Про вакцини:
АУП, USAID
біологічні, медичні та
«Internews»
медіаосвітні аспекти»
Семінар-тренінг
«Формування інноваційної
компетентності педагогів»
Вебінар «Партнерська
інтервізія як складник
відкритого освітнього
простору педагогічного
конкурсного руху»
Всеукраїнська школа
майстерності «Педагогічний
стартап – 2021»
Навчально-методичний
семінар «Моніторингові
дослідження у внутрішній
системі якості освіти ЗЗСО:
організація та проведення»
«Освітня програма підготовки
тренерів-педагогів для
підвищення кваліфікації
вчителів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
нового Державного
стандарту базової середньої
освіти «Нова українська
школа: адаптаційний цикл
базової середньої освіти»»

8.

Вітюк В.В.

ВІППО
КЗ «Запорізький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти» ЗОР
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти», Вид-во
«Ранок»
ВІППО

ВІППО

Кафедра педагогіки та психології
Другий Всеукр. форум
«Забезпечення партнерської
ДУ «Український
взаємодії – пріоритетне
інститут розвитку
завдання директора Центру
освіти»
професійного розвитку
педагогічних працівників»
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15 год.
/ 0,5 кр.

30 год.
/ 1 кр.

12 год.
/ 0,4 кр

6 год.
/ 0,2 кр.

3 год.
/ 0,1 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№ 36cfebe6-6fc44255-9ba1a3b9a5759958
11.04.21)

очна,
сертифікат
(№ 341
01-04.07.21)

онлайн,
сертифікат
(№ AUPABETKA-1201
25.10.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 3260-21
30.03.21)
онлайн,
сертифікат
(МНК 02136146
/2873-21
14.05.21)

24 год.
/ 0,8 кр.

дистанційно,
сертифікат

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ 6036-21
30.09.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна,
сертифікат
(№ НШ 298-21
08.10.21)

5 год.
/ 0,2 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№098/С,
24.05.21)

9. Дем’янюк О.Й.

10.

11.

Кінах Н. В.

Луцюк А.М.

Школа для всіх

МОН, FCG, EdEra

30 год.
/ 1 кр.

Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

«Нова українська школа:
перехід на наступний рівень»

Проєкт
«Навчаємось
разом»

15 год.
/ 0,5 кр.

I conférence scientifique et
pratique internationale «Débats
SCI Sorbone,
scientifiques et orientations
European Scientific
prospectives du développement
Platform
scientifique: collection de
papiers scientifiques «ΛΌГOΣ»
Вебінар «Ціннісний та
розвивальний потенціал
пілотних матеріалів до курсу
Генеза
«Вступ до історії України та
громадянської освіти»
Вебінар «Прийоми
формування предметних
компетентностей на уроках
курсу «Вступ до історії
Генеза
України та громадянська
освіта», 5 клас Запитаннявідповіді від вчителів»
Дистанційний курс
«Інформаційна гігієна. Як
Prometeus
розпізнати брехню в
соцмережах, в інтернеті та на
телебаченні»
«Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
ВІППО
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ»
«Підготовка тренерів до
навчання педагогів за
ВІППО
програмою «Нова українська
школа: відповідаємо на
виклики»»
Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
кваліфікації вчителів закладів
загальної середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
ВІППО
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
«Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти»
XI Міжнародні і XXVIII
Всеукр. пед. читання «Василь
ЗІППО
Сухомлинський у діалозі із
сучасністю. Розмірковуємо
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дистанційно,
сертифікат
07.07.21
Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 313, 01.09.21)
Дистанційна,
сертифікат (№16,
01.10.21)

6 год.
/ 0,2 кр.

онлайн,
сертифікат
(LS 050221-281
05.02.21)

1 год.
/ 0,03 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ gen-34804,
15.09.21)

1,5 год.
/ 0,05 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ gen-35549,
11.10.21)

45 год.
/ 1,5 кр.

дистанційна,
сертифікат
(17.11.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 226-21,
07.10.21)

30 год.
/ 1 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 395-21,
09.10.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 280-21,
17.10.21)

12 год.
/ 0,4 кр.

дистанційна,
сертифікат
(24.09.21)

12. Остапйовський
О. І.

про художньо-емоційний світ
дитинства»
Програма підвищення
кваліфікації «Суспільно
орієнтоване навчання»

Український
католицький
університет

45 год.
/ 1,5 кр.

Професійна (сертифікована)
програма «Тренінг для
тренерів з питань
кібергігієни»

Українська школа
урядування

60 год.
/ 2 кр.

«Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
ВІППО
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ»
«Підготовка тренерів до
навчання педагогів за
програмою «Нова українська
ВІППО
школа: відповідаємо на
виклики»»
Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
кваліфікації вчителів закладів
загальної середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
ВІППО
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
«Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти»
13. Турчина Л. І. «Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
ВІППО
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ»
14. Ясінська Н. В. Вебінар «Формування soft
skills через упровадження
Освітній проєкт для
концепції НУШ у середній і вчителів «На Урок»
старшій школі»

15.

Муляр О. П.

дистанційна,
сертифікат
(ПК№21-5,
24.06.21)
очна,сертифікат
(№СПТДТ31115684/000
039-21: 15.03–
10.09.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 230-21,
07.10.21)

30 год.
/ 1 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 396-21,
09.10.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 285-21,
17.10.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна, сертифікат
(№ НШ 237-21,
07.10.21)

2 год.
/
0,06 кр.

дистанційна,
свідоцтво
(№В566-470234,
19.10.21)

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
ГО
Інформаційнодослідний центр
Всеукраїнський семінар«Інтеграція та
тренінг «Тренінг для тренерів,
розвиток», проєкт
які будуть готувати
«Сприяння
педагогів/викладачів для
роботи за програмами курсу розвитку активного
змішана,
«Культура добросусідства» в
громадянства,
75 год.
сертифікат (№ТСтолерантності та
закладах дошкільної освіти,
/ 2.5 кр.
0040
порозуміння в
закладах загальної середньої
12.02.21)
освітніх закладах і
освіти, коледжах, закладах
передфахової вищої освіти, громадах України»,
професійних ліцеях, закладах
4-26.01.2021 р.
вищої і післядипломної
(дистанційний
освіти»
модуль),
10-12.02.2021 р.
(очний модуль)
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Програма підготовки тренерів
«Педагогіка початкової
школи: Фінський досвід»

МОН, МЗС
Фінляндії та ЄС

Екзамен у Вищому
Духовному Апостольському
Товаристві Католицькому на
володіння польською мовою
як іноземною на рівні В2

Instytut
Międzynarodowej
Współpracy
Akademickiej i
Naukowej

Тренінг «Перевернуті уроки.
Нестандартні методики
навчання»

ГО «ІППО»

Програма підготовки тренерів
«Педагогіка початкової
МОН України, МЗС
школи: фінський досвід».
Фінляндії та ЄС
Модуль 6. «Розвиток школи
(стратегія розвитку школи)»
16. Ягенська Г.В.
Методичний хаб
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
ВІППО
реформування освітньої
галузі»
European Learning
Teacher training«The CRISPR Laboratory for the
revolution - genome editing in
Life Sciences
(ELLS) EMBL,
basic research and beyond»
Heidelberg, Germany
Програма «Освітня програма
підготовки тренерів-педагогів
для підвищення кваліфікації
вчителів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
ВІППО
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
”Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти“»

17.

Корнейко
М.М.

Відділ виховної роботи
Семінар-практикум
«Моніторингові дослідження
ВІППО
у внутрішній системі якості
освіти ЗЗСО»
Інтенсив-тренінг з основ
надання само- та
взаємодопомоги на полі бою
ГО «Білі берети(тактична медицина) за
Рівне»
стандартами НАТО (ТССС)
адаптованими до умов
проведення ООС.
Семінар-практикум
«Освітньо-професійна
ВІППО
траєкторія педагога:
практичний аспект»
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90 год.
/ 3 кр.

очна та
дистанційна,
сертифікат (№ 5,
06.07.21)
очна,
сертифікат
(№KW-013/0421
08.04.21)

15 год.
/ 0.5 кр.

6 год.
/ 0,2 кр.

9 год.
/ 0,3 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№675791807-82v
17.04.21)
дистанційна
(вебінари),
сертифікат
(№ 6,33,
15.06.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 4319-21
21.04.21)
on-line, сertificate,
(11.10.21)

60 год
/ 2 кр.

очнодистанційна,
сертифікат
(№ НШ 300-21
17.10.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн, свідоцтво
(№ 2221-21
12.03.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

очні, сертифікат
(№ 339 17.09.21)

6 год.
/ 0,2 кр.

онлайн, свідоцтво
(№5927-21
29.09.21)

18. Романюк Н. С.

19.

Сагайко В.С.

Підвищення кваліфікації за
напрямком «Розвиток
професійних
компетентностей» за
ВІППО
програмою «Освітньопрофесійна траєкторія
педагога : практичний аспект»
Підвищення кваліфікації за
напрямом «Наскрізні
Освітній проєкт для
навички», «ІКТ»,
вчителів
«Психологія», «Робота
«На Урок»
закладу освіти», «Практичні
прийоми»
Всеукр. наук.-практ. онлайнсемінар «Інклюзивна освіта
ТОВ «Всеосвіта»
для дітей з особливими
освітніми потребами»
Семінар-тренінг «Інклюзивні
технології як умова успішної
ВІППО
освіти дітей з особливими
освітніми потребами»

Силюк А.М.

онлайн, свідоцтво
(АС 02139699
/09124-21
18.11.21)

10 год.
/ 0,3 кр.

онлайн, свідоцтво
(№К64-903031
26.11.21)

4 год.
/ 0.1 кр.

онлайн, свідоцтво
(№ НІ 154444
26.11.21)

8 год.
/ 0.3 кр.

онлайн, свідоцтво

Підвищення кваліфікації за
темою «Класний керівник
НУШ. Виховання культури
спілкування»

РУХ освіта

6 год.
/ 0,2 кр.

Онлайн-курс «Перша
домендична допомога»

Освітній проєкт
EdEra

3 год.
/ 0,1 кр.

Підвищення кваліфікації на
тему: «Тенденції розвитку Освітній проєкт для
сучасної освіти: готовність до
вчителів
нового 2021-2022 навчального
«Всеосвіта»
року»

8 год.
/ 0,3 кр.

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Підвищення кваліфікації за
Національний
програмою курсу «Нова
проєкт «Навчаємось
українська школа: перехід на
разом»
наступний рівень»

15 год.
/ 0,5 кр.

«Демократична
Майстерня «Цифрові ресурси
школа» Програма
для підтримки впровадження
підтримки освітніх
НУШ»
реформ Україні

3 год.
/ 0,1 кр.

Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

20.

30 год.
/ 1кр.

Підвищення кваліфікації
«Програма підготовки
супервізорів за програмою
«Наставництво як стратегія
покращення якості освіти»
Вебінар «Створення
електронного освітньогои
контенту: особливості,
труднощі, авторське право»

онлайн,
сертифікат
(№
5924375251319
18.11.21)
онлайн,
сертифікат
(07.03.21)
онлайн,
сертифікат
(№ VQ571584
21.08.21)
Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 1020, 01.09.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 237
01.10.21)
онлайн,
сертифікат
(№ UKR17/0010_21/799
19.10.21)

ВІППО

30 год.
/ 1 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ НШ 266-21
26.11.21)

Освітній проєкт для
вчителів
«На Урок»

2 год.
/ 0,1 кр.

онлайн, свідоцтво
(№ В532-476221,
13.08.21)
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21.

Червінська
Н. Л.

Семінар-практикум «Музейна
педагогіка в практиці
ВІППО
сучасного закладу освіти»
Всеукр. вебінар
«Упровадження нового змісту
«Навчальна книга –
інтегрованого курсу
Богдан»
«Мистецтво» в 4-му класі на
засадах НУШ»
Всеукраїнський вебінар
«Методичні прийоми
Видавництво
викладання мистецтва в 3-4
ГЕНЕЗА
класах НУШ: особливості
форм роботи на уроці»
Всеукраїнський вебінар
«Особливості викладання
«Навчальна книга –
інтегрованого курсу
Богдан»
«Мистецтво» у 8 класі»
Всеукраїнський вебінар
«Сучасні типи уроків-занять з
Видавництво
мистецтва в основній школі:
ГЕНЕЗА
тенденції та нові підходи»
Семінар-практикум
«Освітньо-професійна
ВІППО
траєкторія педагога:
практичний аспект»
Нова українська школа:
перехід на наступний рівень
Підготовка експертів до
оцінювання професійних
компетентностей вчителів
початкових класів під час
сертифікації – 2021»
Підвищення кваліфікації за
програмою курсу «Нова
українська школа: перехід на
наступний рівень» для
регіональних координаторівтренерів
Навчання за програмою
підготовки супервізорів
«Наставництво як стратегія
покращення якості
викладання»
Навчання за програмою
підготовки тренерів до
навчання педагогів за
програмою «Нова українська
школа: відповідаємо на
виклики»

22.

Бацмай С.А.

8 год.
/ 0,3 кр.
2 год.
/ 0,1 кр.

1,5 год.
/ 0,05 кр.

онлайн, свідоцтво
(№ 7921-21,
30.11.21)
онлайн,
сертифікат
(№19012021-020
19.01.21)
онлайн,
сертифікат
(№ gen-9858
21.01.21)

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Державна служба
якості освіти
України

30 год.
/ 1 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ 23022021-0980
23.02.21)
онлайн,
сертифікат
(№ gen-24395
25.02.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 2978-21
25.03.21)
Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 245, 01.09.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 1261-С
16.09.21)

МОН України

15 год.
/ 0,5 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ 190
14.09-01.10.21)

ВІППО

30 год.
/ 1 кр.

очно,
сертифікат
(№ 248-21
04.10.21)

ВІППО

30 год.
/ 1 кр.

очно,
сертифікат
(№ 403-21
09.10.21)

6 год.
/ 0,2 кр.

очна, сертифікат
(№230621
23.06.21)

Відділ гуманітарних дисциплін
Семінар «Використання
Видавництво
малюнків та кубиків на
«Express
уроках англійської мови. 10
Publishing»
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2 год.
/ 0,1 кр.
2 год.
/ 0,1 кр.
6 год.
/ 0.2 кр.

захопливих шляхів надання
зворотного зв’язку»
Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

23.

24.

Заїка О.О.

Олевська І.І.

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

Настановчий семінарМіністерство освіти
практикум «Навчання
і науки України,
фасилітаторів платформи
Британська Рада в
Британської Ради»
Україні
Додатковий модуль курсу
МОН України,
«Нова українська школа:
проєкт «Навчаємось
перехід на наступний рівень»
разом»
Підвищення кваліфікації в
рамках програми „Das Grüne
Goethe-Institut
Fortbildungsportfolio“
Ukraine
„Interkulturelle Landeskunde 1:
Landeskunde im
Fremdsprachenunterricht“
Підвищення кваліфікації
„Das Grüne
Goethe-Institut
Fortbildungsportfolio“
Ukraine
„Interkulturelle Landeskunde 2:
Landeskunde und
kulturbezogene Lernziele“
Методично-дидактичний
онлайн-семінар «Класна
Goethe-Institut
кімната як навчальний
Ukraine
простір та навчальна
атмосфера»
Підвищення кваліфікації
Goethe-Institut
«Teilnehmeraktivierung im
Osteuropa/
digitalen Raum»
Zentralasien
Підвищення кваліфікації у
змішаному форматі з
ВІППО
підготовки тренерів-педагогів
в рамках реформи НУШ
Підвищення кваліфікації у
змішаному форматі в рамках
програми „Das Grüne
Goethe-Institut
Fortbildungsportfolio“
Ukraine
„Informelle Tests: Formatives
Assessment“
Підвищення кваліфікації в
рамках програми
„Das Grüne
Goethe-Institut
Fortbildungsportfolio“
Ukraine
“Formelle Tests: Summatives
Assessment”
Навчально-методичний
семінар «Моніторингові
дослідження у внутрішній
ВІППО
системі якості освіти ЗЗСО:
організація та проведення»
Тренінг «Європейська
ВНУ імені Лесі
інтеграція України:
Українки, ВІППО
компетентнісний учитель»
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30 год.
/ 1 кр.
30 год.
/ 1 кр.
15 год.
/ 0,5 кр.

Інтерактивні
вебінари,
сертифікат
(№ 864, 01.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№НСФ-01-001
01.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№7 01.10.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(17.03.21)

8 год.
/ 0,3 кр

онлайн,
сертифікат
(15.04.21)

8 год.
/ 0,3 кр

онлайн,
сертифікат
(30.04.21)

3 год.
/ 0,1 кр.
60 год.
/ 2 кр.

онлайн,
сертифікат
(26.05.21)
очно/онлайн,
сертифікат
(№ НШ 342-21
17.10.21)

8 год.
/ 0,3 кр

онлайн,
сертифікат
(27.10.21)

8 год.
/ 0,3 кр

онлайн,
сертифікат
(11.11.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(№2009-21
15.03.21)

60 год.
/2 кр.

онлайн,
сертифікат (№
611478-ЕРР-1-

25.

Сова О.О.

Семінар-практикум
«Формування готовності
педагогів до впровадження
інклюзивного навчання»

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Підвищення кваліфікації для
регіональних координаторівтренерів «Розроблення і
впровадження навчальноМОН України,
методичного забезпечення
проєкт «Навчаємось
для закладів загальної
разом»
середньої освіти в умовах
реалізації Державного
стандарту базової середньої
освіти»
Семінар – практикум
«Управління мотивацією
професійної діяльності
ВІППО
керівних та педагогічних
кадрів закладів загальної
середньої освіти»
Курси підвищення
кваліфікації за категорією:
ЦІППО
завідувачі кафедр та
структурних підрозділів
Навчання за програмою
підвищення кваліфікації за
напрямом «Розвиток
професійних
компетентностей»
ВІППО
Семінар – практикум
«Конкурс «Учитель року» як
засіб творчої самореалізації
педагога»
Всеукраїнський
Творче об’єднання
«Соняшниковий» методичний
«Соняшник»
марафон. Тема вебінару
(суб’єкт
«Формування
підвищення
компетентностей школярів на
кваліфікації, код
уроках української мови і
ЄДРПОУ 36819204)
літератури»
Навчання за програмою
підвищення кваліфікації за
напрямом «Розвиток
професійних
компетентностей»
ВІППО
Навчально-методичний
семінар «Сертифікаційна
робота ЗНО -2021 з
української мови і літератури:
форми завдань, особливості
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UA-EPPJMOCHAIR, 17.05.21)
онлайн,
сертифікат
(№5145-21
09.06.21)
Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 389, 01.09.21)

15 год.
/ 0,5 кр.

онлайн,
сертифікат
(№112,
01.10.21)

6 год.
/ 0,2 кр.

онлайн,
сертифікат
(№7738-21
25.11.21)

150 год.
/ 4 кр.

дистанційна,
сертифікат (№ СП
35830447 /Д035521, 18.11.21)

16 год.
/ 0,5 кр.

очна, сертифікат
(№ 180-21
05.01.21)

5 год.
/ 0,15 кр.

онлайн,
сертифікат
спікера (№10872;
04.03.21)

10 год.
/ 0,3 кр.

очна, сертифікат
(№5206-21
09.06.21)

оцінювання, методика
перевірки»
Навчання за програмою
підвищення кваліфікації
педагогічних та науковопедагогічних працівників
«Лінгвостилістика ХХІ
століття: стан і перспективи»
Нова українська школа:
перехід на наступний рівень
Вебінар «Обговорення
навчальних матеріалів для
пілотування з інтегрованого
мовно-літературного
конкурсу (українська мова,
українська та зарубіжні
літератури): планування,
моделювання навчальної
діяльності учнів на уроках»
26. Степанюк С.О. Освітня програма підготовки
тренерів-педагогів для
підвищення кваліфікації
вчителів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
«Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти»
27.
Ураєва І.Г. Вебінари з методики навчання
французької мови для
партнерів
Тренінг «French GoCamp»

10 год.
/ 0,3 кр.

очна, сертифікат
(№ АС 075-06;
30.06.21)

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 1002, 01.09.21)

Генеза

1,5 год.
/ 0,05 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ gen-37605,
11.11.21)

ВІППО

60 год.
/ 2 кр.

очна/онлайн,
сертифікат
(№ НШ 343-21
08.10.21)

Hachette Livre
International

6 год.
/ 0,2 кр.

Освітній проєкт
GoCamp Online
«French Camp»

42 год.
/ 1,4 кр.

ВНУ імені Лесі
Українки

дистанційна,
сертифікат
(03.02.21)
дистанційна,
свідоцтво (№ GC1623; 09.07.21)

Відділ зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень
28. Кутовий Р. С.
Навчально-методичний
семінар «Сертифікація
онлайн,
педагогів як складова
сертифікат
8 год. /
індивідуальної траєкторії
ВІППО
(№ 522-21,
0,3 кр.
професійного розвитку:
22.01.21)
формат, етапи, підготовка до
участі»
онлайн,
Семінар-тренінг «Основи
8 год /
сертифікат
фінансової грамотності як
ВІППО
0,3 кр.
(№ 2880-21,
компетенції вчителя НУШ»
23.03.21)
Навчально-методичний
онлайн,
семінар «Особливості
6 год. /
сертифікат
викладання історії України в
ВІППО
0,2 кр.
(№ 6839-21,
контексті аналізу тестових
28.10.21)
завдань зовнішнього
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незалежного оцінювання»
29. Логвинюк А.В.

30.

Приймачук
Л. О.

31. Остапчук Л.Р.

Курс «Успішне вчителювання
– прості рецепти на щодень»

Prometheus

30 год.
/ 1 кр.

Курс «Стартуємо до успішної
школи»

Prometheus

30 год.
/ 1 кр.

Курс «Протидія та
попередження булінгу
(цькуванню) в закладах
освіти»

дистанційна,
сертифікат
(01.11.21)
дистанційна,
сертифікат
(22.11.21)

Prometheus

80 год.
/ 2,6 кр.

дистанційна,
сертифікат
(22.11.21)

Курс «Медіаграмотність для
освітян»

Prometheus

60 год.
/ 2 кр.

Курс «Критичне мислення
для освітян»

Prometheus

30 год.
/ 1 кр.

Навчально-методичний
семінар «Сертифікація
педагогів як складова
ВІППО
індивідуальної траєкторії
професійного розвитку:
формат та етапи проведення»
Навчально-методичний
семінар «Моніторингові
дослідження у внутрішній
ВІППО
системі забезпечення якості
освіти ЗЗСО: організація та
проведення»
Підвищення кваліфікації за:
освітньо-професійною
НАН України
програмою «Викладачі та
ДЗВО «Університет
методисти кафедр, центрів
менеджменту
(лабораторій) і структурних
освіти» ЦІППО
підрозділів закладів ППО»
Відділ інформатики та ІКТ
Вебінар «Цифрові
інструменти Google для
організації ефективного
ТОВ «Академія
зворотнього зв’язку між
цифрового
учасниками освітнього
розвитку»
процесу під час
дистанційного навчання »
«Впровадження
інформаційних технологій
(«Єдина школа») в
«Єдина школа»,
управлінську та освітню
ТОВ «ТАТЛ
діяльність закладів освіти:
ТЕХНОЛОДЖІ»
досвід, виклики,
перспективи»
Професійний розвиток
педагогів в умовах
ВІППО
реформування освітньої
галузі
Нова українська школа:
МОН, FCG, Проєкт
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8 год.
/ 0,3 кр.

дистанційна,
сертифікат
(22.11.21)
дистанційна,
сертифікат
(23.11.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 532-21
22.01.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ 2013-21
12.03.21)

180 год.
/ 6 кр.

онлайн, свідоцтво
(№ СП 35830447
/2391-21
22.10.21)

2 год.
/ 0,1 кр.

дистанційно,
сертифікат
(№ В-0121-0787;
08.01.21)

6 год.
/ 0,2 кр.

дистанційно,
сертифікат
(№ 00004701;
25.03.21)

8 год.
/ 0,3 кр.
30 год.

онлайн,
сертифікат
(№ 3754-21
14.04.21)
Інтерактивні

перехід на наступний рівень
«Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення для закладів
загальної середньої освіти в
умовах реалізації Державного
стандарту базової середньої
освіти»

32.

Кліванська
Ю.А.

«Навчаємось
разом»

Проєкт
«Навчаємось
разом»

МОН України,
ІМЗО, НАПН
України

Форум «Здорові діти – здорова ІМЗО, Комітет з
нація. Інновації в фізичній
фізичного вихованкультурі»
ня і спорту, JuniorZ
Семінар-практикум
«Розроблення і впровадження
навчально-методичного
МОН України,
забезпечення для закладів ЗСО
ІМЗО, JuniorZ
в умовах реалізації
Державного стандарту базової
середньої освіти»
33. Рубльова Н.О.
Професійний курс
«Ефективність, прозорість та
Центр АСНДІ
об’єктивність в публічних
закупівлях»
Стажування за програмою:
Ягеллонський
«Організація проєктної
у-т (Польща),
діяльності в закладах освіти:
Луганський ОІППО
європейський досвід»
Свитка Н.В.

15 год.
/ 0,5 кр.

Відділ інформаційного забезпечення освіти
Онлайн-тренінг «Розвиток
ресурсів особистості в умовах ЄСВІТ, Академія
6 год.
сучасних освітян
/ 0,3 кр.
дистанційного та змішаного
навчання»
ІІІ Всеукраїнська очнодистанційна літня школа з
міжнародною участю
ІМЗО, ВНУ ім. Лнсі
30 год.
«Впевнений старт до НУШ:
Українки, ВІППО
/ 1 кр.
досвід реалізації початкової та
перехід до середньої школи»
Курс «Нова українська школа:
перехід на наступний рівень»

34.

/ 1 кр.

30 год.
/ 1 кр.
6 год.
/ 0,3 кр.

15 год.
/ 0,5 кр.

60 год.
/ 2 кр.
180 год.
/ 6 кр.

Відділ новацій та передових педагогічних технологій
Підвищення кваліфікації за
темою: «Інтернет-сервіси для
6 год.
створення навчального
ГО «ІППО»
/ 0,2 кр.
контенту. Презентації на
ресурсі Nearpod»
Підвищення кваліфікації за
темою: «Інструменти
6 год.
створення завдань за кілька
ГО «ІППО»
/ 0,2 кр.
кроків для учнів початкових
класів»
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вебінари,
сертифікат
(№ 1219, 01.09.21)
дистанційно,
сертифікат
(№ 117;
01.10.21)

онлайн,
сертифікат
(№ ОТ/6-17;
28.03.21)
очна, сертифікат
(№ ЛШ-21/72;
08.07.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 2434;
27.09.21)
очна, сертифікат
(№ 2277;
04.12.21)
очна,
сертифікат
(№ 407;
19.12.21)
онлайн,
сертифікат
(№ 00021;
13.10.21)
онлайн,
сертифікат
(№ SZFL-000855;
17.10.21)
дистанційна,
сертифікат
(№132356648188;
30.01.21)
дистанційна,
сертифікат
(№132356648183;
30.01.21)

Підвищення кваліфікації за
темою: Інструменти для
сторітелінгу. Навчання
спеціальним програмам для
сторітелінгу: Easy Sketch Pro
та Sparkol
Моніторингові дослідження у
внутрішній системі якості
освіти ЗЗСО: організація та
проведення
Підготовка тренерів до
навчання педагогів за
програмою «Нова українська
школа: відповідаємо на
виклики»
Освітня програма підготовки
тренерів-педагогів для
підвищення кваліфікації
вчителів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
«Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти»
Всеукраїнська школа
майстерності «Педагогічний
стартап - 2021»
35.

Миколайчук
А.В.

Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
«Ненасильницьке спілкування
(Nonviolent Communicatin)»

Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
«Ненасильницьке спілкування
(Nonviolent Communicatin)»
Навчання за освітньою
програмою «Освітня програма
підготовки тренерів для
підвищення кваліфікації
асистентів вчителів НУШ»
36. Поліщук Н.А.

ГО «Фонд
підтримки
інформаційного
забезпечення
студентів»

6 год.
/ 0,2 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№757594779164;
10.05.21)

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ 6030-21
30.09.21)

ВІППО

30 год.
/ 1 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ НШ 399-21
05.10.21)

ВІППО

60 год.
/ 2 кр.

онлайн,
сертифікат
(№ НШ 317-21
08.10.21)

24 год.
/ 0,8 кр.

дистанційно,
сертифікат

8 год.
/ 0,3 кр.

очна,
сертифікат
(№ NVC2021/110;
18.04.21)

8 год.
/ 0,3 кр.

очна,
сертифікат
(№ NVC2021/124;
16.05.21)

60 год.
/ 2 кр.

очна,
сертифікат
(№ НШ 228-21
27.09.21)

ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти», Вид-во
«Ранок»
Міжнарод. ін-т
інтегрального
розвитку/Просвітниц
ька ініціатива
Empatia PRO при
Міжнародному
центрі ННС
Міжнарод. ін-т
інтегрального
розвитку/
Просвітницька
ініціатива Empatia
PRO при
Міжнародному
центрі ННС
ВІППО

Відділ освітніх інновацій
ТОВ «Видавничий
Програма курсу
дім «Освіта», ДУ
«STEM-школа»
«Укр. ін-т розвитку
освіти», ІМЗО
Курс «Успішне вчителювання
Prometheus
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15 год.
/ 0,5 кр.
30 год.

дистанційна,
сертифікат
(№ 1371/2021-08;
05.03.21)
дистанційна,

– прості рецепти на щодень»

/ 1 кр.

Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Інтерактивний вебінар,
онлайн-педагогіка
«Нова українська школа:
перехід на наступний рівень»

Проєкт
«Навчаємось
разом»

15 год.
/ 0,5 кр.

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання
37. Березіна О. М. Практична медіаграмотність:
30 год.
аспекти впровадження в
МОН, USAID, АУП
/ 1 кр.
закладі дошкільної освіти
38.
Остапенко
Методичний семінар «Нова
ВНУ імені Лесі
6 год.
Н.С.
українська школа: теорія та
Українки
/ 0,2 кр.
практика»
39. Папіж С. В.
«Розвиток професійних
компетентностей»
Найменування програми
семінару: «Освітня програма
8 год.
методичного хабу
ВІППО
/ 0,3 кр.
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
реформування освітньої
галузі»
«Розвиток професійних
компетентностей»
Найменування програми
семінару: «Освітня програма
8 год.
методичного хабу
ВІППО
/ 0,3 кр.
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
реформування освітньої
галузі»
«Розвиток професійних
компетентностей»
Найменування програми
семінару: «Освітня програма
8 год.
методичного хабу
ВІППО
/ 0,3 кр.
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
реформування освітньої
галузі»
підвищення кваліфікації за
напрямом: «Розвиток
професійних
компетентностей»
6 год.
Найменування програми
ВІППО
/ 0,2 кр.
методичного хабу:
« Професійний розвиток
педагогів в умовах
реформування освітньої
галузі»
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сертифікат
(14.06.21)
Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 354, 01.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 133
01.10.21)
онлайн,
сертифікат (№ 04,
18.01.21)
очна,
сертифікат
(№177, 28.09.21)

очно,
сертифікат
(№ 3672-21
14.04.21)

очно,
сертифікат
(№ 3973-21
15.04.21)

очно,
сертифікат
(№ 4156-21
20.04.21)

очно,
сертифікат
(№ 4331 21.04.21)

«Розвиток професійних
компетентностей»
«Психолого-фізіологічні
здобувачів освіти певного
віку, основи андрогогіки»
Підвищення кваліфікації:
«Розвиток професійних
компетентностей», Семінартренінг: «Особливості
перебування ВІЛ-позитивної
дитини у закладі освіти»
Методичний семінар «Нова
українська школа: теорія та
практика»

40.

41.

Андрейчин
С.Р.

Казмірчук
Н.М.

Програма
«Наставництво як
стратегія
покращення якості
викладання»

30 год.
/ 1 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№ 242-21
29.09.21)

ВІППО

6 год.
/ 0,2 кр.

дистанційна,
сертифікат
(№ 6234-21
07.10.21)

ВНУ імені Лесі
Українки

6 год.
/ 0,2 кр.

очна,
сертифікат
(№188, 28.09.21)

Відділ практичної психології і соціальної роботи
Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ»
60 год.
«Розвиток професійних
ВІППО
/ 2 кр.
компетентностей»
«Формування інклюзивної
компетентності шляхом
опанування сучасних
інклюзивних технологій»
Курс «Критичне мислення
для освітян»
Курс «Протидія та
попередження булінгу
(цькування) в закладах
освіти»
Освітня програма підготовки
тренерів для підвищення
кваліфікації асистентів
вчителів НУШ»
«Розвиток професійних
компетентностей»
«Формування інклюзивної
компетентності шляхом
опанування сучасних
інклюзивних технологій»
Освітня програма підготовки
тренерів-педагогів для
підвищення кваліфікації
вчителів закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть реалізацію
нового Державного стандарту
базової середньої освіти
«Нова українська школа:
адаптаційний цикл базової
середньої освіти»

очно-дистанційна,
сертифікат
(№НШ 219-21
27.09.21)

Prometheus

30 год.
/ 1 кр.

дистанційна,
сертифікат
(23.04.21)

Prometheus

80 год.
/ 2,6 кр.

дистанційна,
сертифікат
(15.06.21)

ВІППО

60 год.
/ 2 кр.

очно-дистанційна,
сертифікат
(№НШ 223-21
27.09.21)

60 год.
/ 2 кр.

очно-дистанційна,
сертифікат
(№НШ 279-21
(08.10.21)

ВІППО

Відділ природничих дисциплін
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42.

Григор’єва
Н.В.

43. Кащенюк М.Р.

44.

45.

Стуга Л.М.

Сміховська
В.Є.

46. Мазурик Т.В.

МОН, FCG, Проєкт
«Навчаємось
разом»

30 год.
/ 1 кр.

Підвищення кваліфікації для
регіональних координаторівтренерів «Розроблення і
впровадження навчальноМОН України,
методичного забезпечення
проєкт «Навчаємось
для закладів загальної
разом»
середньої освіти в умовах
реалізації Державного
стандарту базової середньої
освіти»

Інтерактивні
вебінари, онлайнпедагогіка,
сертифікат
(№ 333, 01.09.21)

15 год.
/ 0,5 кр.

онлайн,
сертифікат (№ 29,
01. 10.21)

Нова українська школа:
перехід на наступний рівень

Курси підвищення
кваліфікації «Інтелект
України»

ГО «Освіта ХХІ
століття»

30 год.
/ 1 кр.

Семінар-тренінг
«Психологічне блаполуччя
всіх учасників інклюзивного
навчання»

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

Тренінг «Вивчення сучасних
біотехнологій у школі за
допомогою моделювання»

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

Тренінг «Використання
міжнародних ресурсів з
методики викладання
біології»

ВІППО

8 год.
/ 0,3 кр.

Бібліотека ВІППО
Всеукраїнський семінар
«Мережева акція як сучасна
форма роботи з
користувачами бібліотеки»

Освітня програма
КЗ «Запорізький
ОІППО»

4 год.
/ 0,1 кр.

Всеукраїнський майстер-клас
«Організація та проведення
мережевої акції у шкільній
бібліотеці»

Освітня програма
КЗ «Запорізький
ОІППО»

2 год.
/ 0,1 кр.

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
НАПН України
Освітньо-професійна
ДЗВО «УМО»
програма «Керівники
150 год.
Центральний
(фахівці) інклюзивно/ 5 кр.
інститут
ресурсних центрів (Ресурсних
післядипломної
центрів інклюзивної освіти)»
освіти
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дистанційна,
свідоцтво
( ІУ-ТР
№ 3941/2021
23.08.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 4673-21
13.05.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 5738-21
09.09.21)
дистанційна,
сертифікат
(№ 6091-21
06.10.21)
дистанційна,
свідоцтво (серія
ОПС-2021
№1984;
30.08.21)
дистанційна,
свідоцтво (серія
ОПМК-2021
№1269;
30.08.21)

дистанційно,
свідоцтво
(№ 0454/21 Ц
28.05.21)
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗВІТ
Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
про роботу в 2021 році

Укладач –

Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор, заступник директора
з науково-педагогічної діяльності ВІППО

Відповідальний за випуск –

Олешко П. С., кандидат історичних наук,
професор, директор ВІППО

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2021 році висвітлює
діяльність структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, навчальної роботи,
міжнародної діяльності, організації та проведення ЗНО.
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