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ВСТУП 
 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – ВІППО, Інститут) – 
заклад вищої освіти комунальної власності Волинської обласної ради. За напрямками 
діяльності він входить до системи післядипломної педагогічної освіти України.  

Враховуючи особливості професійного розвитку педагогів, акцент зроблено на 
пошуку та впровадженні інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які передбачають: 
різні форми навчання; інтенсивні короткострокові тренінгові програми; обласні авторські 
лабораторії; віртуальні педагогічні спільноти; майстер-класи; відеоконференції; вебінари 
тощо; науково-методичний супровід основних напрямів розвитку системи дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти області, дистанційної освіти, профільного 
навчання, інклюзивної освіти, експертного оцінювання, моніторингових досліджень. Окрім 
того, колектив Інституту 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. 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів 
установ освіти області на 2022 рік, затвердженого наказом Управління освіти і науки 
Волинської облдержадміністрації № 469 від 23 листопада 2021 року, організовано навчання 
365 фахових, тематичних та очно-дистанційних груп. У 2022 році курси підвищення 
кваліфікації пройшли 9 505 педагогічних працівників, за іншими формами з отриманням 
сертифіката – 16 754. 

У 2022 році, попри розгортання російсько-української війни, в Інституті 
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 науково-дослідними темами. За звітний період Інститут став 
організатором низки наукових заходів всеукраїнського рівня: VIІ Косачівських педагогічних 
читань «Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні 
орієнтири сучасного педагогічного процесу» (23 червня), круглого столу «Духовна та 
культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи» (17 
листопада); співорганізатором ХIІ науково-практичної конференції «Методологічні та 
методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі» (29 листопада), науково-
практичної конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся: місто Рожище в історії 
України та Волині» (08–09 грудня).  

Пріоритетними напрями роботи Інституту в 2022 році стали: 
− розвиток регіональної системи безперервної освіти педагогічних працівників 

відповідно до напрямів реформування освіти та суспільних викликів; 
− реалізація стратегії розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, яка 

базується на інноваційних освітніх технологіях, принципах освіти дорослих, професійних 
стандартах, перспективному педагогічному досвіді;  

− розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних потреб педагогів;  
− забезпечення науково-методичного супроводу безперервного професійного 

розвитку педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями;  
− розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;  
− забезпечення безперервного професійного розвитку й підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників шляхом набуття нових і вдосконалення раніше набутих 
компетентностей на основі здобутої освіти та практичного досвіду;  

− розширення співпраці із закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти в питаннях професійного розвитку педагогічних працівників;  

− забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів відповідно до суспільних вимог, мобільності, реагування на зміни дошкільної, 
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загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;  
− забезпечення наступності в організації науково-методичного супроводу 

впровадження Державного стандарту початкової освіти та підготовки педагогів до роботи в 
умовах НУШ; мобільне інформування про зміни в 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;  

− запровадження технологій неформальної освіти та форм надання освітніх послуг 
населенню регіону на запити територіальних громад;  

− науково-методичний супровід організації дошкільної освіти та підготовки 
педагогічних працівників до впровадження оновленого змісту і запровадження нових 
педагогічних технологій; 

− забезпечення 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;  

− розроблення й апробація інноваційних моделей професійного розвитку педагогів із 
метою впровадження компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого та 
технологічного підходів в освітньому процесі;  

− оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогів щодо використання 
інноваційних педагогічних технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, 
технологій діалогового, інтерактивного навчання, технологій, пов’язаних зі 
здоров’язбережувальним навчанням, тощо;  

− забезпечення інноваційного підходу до організації науково-методичної діяльності;  
− розроблення та реалізація нової моделі мережевої взаємодії професійних спільнот 

педагогів Волині, спрямованої на безпосереднє спілкування працівників Інституту з 
керівниками територіальних громад і закладів освіти;  

− визначення векторів партнерської взаємодії Інституту і центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників щодо надання кваліфікованої методичної допомоги 
педагогам області, оперативного та якісного вирішення питань управління освітою на 
місцях;  

− методичний та консультативний супровід діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
області;  

− надання консультативно-методичної допомоги з питань навчання дітей із 
особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, 
інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів 
охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, представникам органів 
місцевого самоврядування та громадським об’єднанням;  

− упровадження інклюзивної освіти, забезпечення професійного розвитку в системі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми із 
особливими освітніми потребами;  

− проведення прикладних наукових досліджень у сфері освіти дорослих;  
− науково-методичний супровід та координація діяльності експериментальних 

закладів загальної середньої освіти всеукраїнського та регіонального рівнів;  
− науково-методичний супровід інноваційних освітніх проєктів всеукраїнського та 

регіонального рівнів;  
− удосконалення системи професійного розвитку керівників закладів освіти в умовах 

автономії та становлення державно-громадської моделі управління;  
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− організаційний та методичний супровід проведення учнівських олімпіад з 
навчальних предметів;  

− удосконалення системи електронного навчання, розвиток дистанційних форм 
навчання, цифрової компетентності учасників освітнього процесу;  

− створення умов освітнього середовища ППО для формування професійної 
компетентності педагогів щодо використання STEM-технологій;  

− створення спільного інформаційно-освітнього простору з питань упровадження 
STEM-освіти в регіоні;  

− забезпечення проведення моніторингових та соціологічних досліджень з метою 
удосконалення надання якісних освітніх послуг;  

− організаційно-методичний супровід проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання;  

− навчально-методична, інформаційна, консультативна та експертна підтримка 
працівників психологічної служби області;  

− налагодження професійної взаємодії спеціалістів різних галузей для долання 
соціально-психологічних загроз в освіті;  

− забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
цькуванню, домашньому насильству, торгівлі людьми, з участю педагогів, учнів та 
батьківської громадськості; 

− розширення участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних освітніх та 
грантових 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; 

− формування мовної культури педагогічних працівників на основі реалізації Закону 
України «Про засади державної мовної політики»;  

− розвиток персоналу та корпоративної культури як головного чинника підвищення 
якості освітніх послуг Інституту;  

− розробка програм упровадження і розвитку сучасної медіаосвіти та 
медіаграмотності;  

− розширення номенклатури послуг бібліотеки Інституту, довідково-інформаційне і 
бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, оновлення електронного 
бібліотечного каталогу;  

− оновлення змістового наповнення музею освіти Волині, проведення оглядових та 
тематичних екскурсій;  

− дотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці, техніки безпеки 
та протипожежної безпеки з урахуванням специфіки приміщень Інституту; 

− зміцнення матеріально-технічної бази Інституту. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Структура закладу 
В Інституті у 2022 році працювало: три кафедри (педагогіки та психології; менеджменту 

освіти; теорії та методики викладання шкільних предметів); дванадцять відділів (навчально-
методичного забезпечення; гуманітарних дисциплін; природничих дисциплін; фізико-
математичних дисциплін; початкового навчання та дошкільного виховання; інформаційних 
технологій та дистанційної роботи; новацій та передових педагогічних технологій; освітньої та 
інноваційної діяльності; практичної психології та соціальної роботи; управління закладами 
освіти; зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень; інформаційного 
забезпечення освіти); ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти; функціонують 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 2022 рік проведено п’ять планових засідань 
вченої ради та одне позапланове. 

Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту:  
− Про наукову роботу у Волинському ІППО у 2021 р. (січень, Дем’янюк О. Й.).  
− Про професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

умовах реформування освітньої галузі (січень, Вітюк В. В.). 
− Про створення перспективного плану подання статей у науково-методичний 

журнал «Педагогічний пошук» на 1–4 квартали 2022 року (січень, Олешко О. П.). 
− Про схвалення Положення про організацію та проведення І туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» (січень, Шинкарук І. В.). 
− Про розвиток інноваційної компетентності педагога в умовах дистанційного 

навчання (березень, Шинкарук І. В.). 
− Про реалізацію освітнього проєкту «Культура добросусідства» у Волинській 

області в ЗЗСО (березень, Муляр О. П.). 
− Про свалення до друку матеріалів науково-методичного журналу «Педагогічний 

пошук» 2022 р. (березень, травень, вересень, листопад, Рубльова Н. О.). 
− Про інноваційні програми і проєкти, нові освітні технології, які реалізуються в 

системі освіти Волині (травень, Поліщук Н. А.). 
− Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми 

«Моделювання інноваційного освітнього простору в умовах інтегрованого підходу до навчання» 
у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (травень, Вітюк В. В.). 

− Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 
теми «Формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах 
інноваційного освітнього середовища в Горохівському ліцеї Горохівської міської ради 
Луцького району Волинської області» (травень, Вітюк В. В.). 

− Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 
теми «Формування ключових компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти» у 
комунальному закладі Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Луцької міської 
ради Волинської області (травень, Остапйовський О. І.). 

− Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Психолого-
педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими освітніми потребами» у 
комунальному закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» 
(травень, Остапйовський О. І.). 

− Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Адаптація дітей з 
особливими потребами в умовах реалізації компетентнісного підходу» у Нововолинській 
спеціальній загальноосвітній школі № 9 Волинської обласної ради (травень, Турчина Л. І.). 

− Про завершення 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» (травень, 
Лук’янчук Г. Я.). 

− Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Впровадження 
дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища закладу загальної 
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середньої освіти» в комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький 
інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради Волинської області» (травень, 
Лук’янчук Г. Я.). 

− Про схвалення Положення про бібліотеку та Положення про музей Волинського 
ІППО (травень, Моренко А. Є.). 

− Про схвалення Положення про робочі (проєктні) групи та групи забезпечення 
освітніх програм у Волинському ІППО (травень, Дем’янюк О. Й.). 

− Про представлення директора ВІППО Олешка П. С. на відзначення Почесною 
грамотою Верховної Ради України (травень, Поліщук Н. А). 

− Про формування громадянської компетентності засобами мистецького 
краєзнавства (вересень, Миць М. Я.). 

− Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької 
міської ради Волинської області» з теми «Розвиток м’яких навичок учнів в умовах 
компетентнісного підходу» (вересень, Поліщук Н. А.). 

− Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради» з теми «Моделювання 
STEM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності здобувачів освіти» (вересень, Поліщук Н. А.). 

− Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Нововолинському науковому ліцеї Волинської обласної ради з теми «Моделювання 
STEM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку успішної особистості випускника 
наукового ліцею» (вересень, Поліщук Н. А.). 

− Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у ЗЗСО Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІ 
ступенів № 24 – технологічний ліцей» з теми «Розвиток ініціативності та підприємливості 
здобувачів освіти як чинник конкурентоздатності особистості» (вересень, Кінах Н. В.). 

− Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи в комунальному закладі ЗСО «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради» з теми 
«Духовно-моральне становлення особистості в умовах здоров’язбережувального освітнього 
середовища» (вересень, Дем’янюк О. Й.). 

− Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи в комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради з теми «Формування громадянської 
компетентності засобами шкільного краєзнавства» (вересень, Миць М. Я.). 

− Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи в комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І–І ступенів № 15 Луцької міської ради з теми «Формування освітнього середовища в 
умовах міжкультурної комунікації суб’єктів освітнього процесу» (вересень, Муляр О. П.).  

− Про завершення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Духовно-
моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» у 
Столинсько-Смолярській гімназії Рівненської ТГ Волинської області (вересень, Рудь О. В.). 

− Про завершення 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 професійно-педагогічного підприємництва в умовах НУШ 
(листопад, Кінах Н. В.). 

− Про мовленнєву культуру як складник професійної діяльності сучасного фахівця 
(листопад, Жалко Т. Й.). 
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− Про схвалення Положень про структурні підрозділи ВІППО (листопад, 
Моренко А. Є.). 

− Про схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 
кадрів установ освіти області на 2023 рік (листопад, Верба Т. П.). 

− Про підтримку ініціативи педагогічного колективу комунального закладу ЗСО 
«Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради» з теми «Формування громадянської 
компетентності учнів засобами національно-патріотичного виховання» (листопад, 
Дем’янюк О. Й.). 

− Про підтримку ініціативи педагогічного колективу «Луцької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області» щодо проведення 
дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Комунікативна компетентність як основа 
формування життєвих умінь громадянина у демократичному суспільстві». (листопад, 
Муляр О. П.). 

− Про підтримку ініціативи педагогічного колективу «Луцької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради» щодо проведення дослідно- 
експериментальної роботи з проблеми «Формування екологічної компетентності учнів в 
умовах євроінтеграції засобами міжнародної співпраці» (листопад, Миць М. Я.). 

− Про підтримку ініціативи педагогічного колективу «Луцької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 11 Луцької міської ради» щодо проведення дослідно- 
експериментальної роботи з проблеми «Формування громадянської компетентності учнів 
засобами мистецького краєзнавства» (листопад, Миць М. Я.). 

− Про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 
кадрів (листопад, грудень, Кінах Н. В.). 

− Про схвалення звіту Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
про роботу в 2022 році (грудень, Дем’янюк О. Й.). 

− Про схвалення плану роботи ВІППО на 2023 рік (грудень, Вітюк В. В.).  
− Про визнання результатів підвищення кваліфікації працівників ВІППО у 2022 році 

(грудень, Дем’янюк О. Й.). 
− Про схвалення Положення про норми часу для планування і обліку навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (грудень, 
Вітюк В. В.). 

− Про створення перспективного плану публікацій у науково-методичному журналі 
«Педагогічний пошук» на 2023 рік (грудень, Рубльова Н. О.). 

− Про схвалення матеріалів до друку (протягом року, Кінах Н. В.). 
 
3. Засідання науково-методичної ради 
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 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового 

Державного стандарту базової середньої освіти та підготовки педагогів базової школи до 
роботи в умовах НУШ (лютий, Вітюк В. В.). 

− Про платні освітні та інші послуги, механізм надання, організаційні моменти, 
перспективи розвитку напряму (лютий, Рубльова Н. О.). 

− Про діяльність обласних авторських лабораторій у 2021 р. та затвердження їх 
планів на 2022 р. (лютий, Свитка Н. В.). 

− Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 
2021/2022 н. р. претендують на присвоєння педагогічних звань (лютий, Верба Т. П.). 

− Про особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій 
школі (квітень, Поліщук Н. А.). 
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− Про підсумки впровадження Державного стандарту початкової освіти у закладах 
загальної середньої освіти області у 2018–2022 рр. (червень, Никитюк Л. М.). 

− Про результати проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» 
(червень, Шинкарук І. В.). 

− Про методичний супровід неперервного професійного розвитку педагогічних 
працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями (жовтень, Поліщук Н. А.). 

− Про виставкову діяльність ВІППО (жовтень, Свитка Н. В.). 
− Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у 2022 р. (грудень, 

Верба Т. П.). 
− Про вивчення та узагальнення перспективного 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 2022 році колектив Інституту продовжив роботу над науковим дослідженням з теми 

«Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії педагога». 

Працюючи над загальноінститутською темою, науково-педагогічний колектив 
кафедри педагогіки та психології продовжив розробку та реалізацію освітніх проєктів з 
проблеми професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період. У рамках науково-
дослідної теми працівниками кафедри опубліковано статті: 

1. Олешко П. С., Вітюк. В. В. Науково-методичний супровід упровадження 
Держстандарту базової середньої освіти та підготовки педагогів до роботи в НУШ. 
Педагогічний пошук. 2022. № 2. С. 33–36. 

2.  Вітюк В. В. Інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку 
педагогів. Педагогічний пошук. 2022. № 3. С. 8–12. 

3.  Вітюк В. В. Нова українська школа як середовище розвитку сучасної особистості. 
Інноваційні освітні підходи до навчання дітей нового покоління : зб. наук.-метод. праць 
учасників фестивалю освітніх інновацій (15 червня 2022 р., м. Луцьк) / уклад. : 
Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк : Волинський ІППО, 2022. С. 41–46.  

4. Рубльова Н. О. Структурно-компонентна характеристика цифрової компетентності 
педагогів в інформаційно-освітньому середовищі неперервної освіти. Наукові інновації та 
передові технології. наук. журн. Київ : Видавнича група «Наукові перспективи». 2022. № 9. 
С. 187–198. (Кат. Б.) 

5. Рубльова Н. О. Цифрова компетентність як фактор підвищення фахової 
майстерності педагога: психолого-педагогічні аспекти. Педагогічний пошук. 2022. № 2. 
С. 40–44. 

6. Кінах Н. В. Середовищний підхід до формування професійно-педагогічного 
підприємництва вчителя. Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка, 2022. № 4 (9), 
С. 156–166. (Кат. Б.) 

7. Кінах Н. В. Концепція формування професійно-педагогічного підприємництва 
вчителя початкової школи в умовах неперервної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. 2022. № 1 (115). С. 230–242. (Кат. Б.) 

8. Кінах Н. В. Імітаційно-ігровий підхід вчителя НУШ в системі післядипломної 
педагогічної освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. 
матеріалiв наук.-практ. кoнф. (31 травня 2022 р.) / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 
2022. 188 с. С. 138–141. 

9. Кінах Н. В., Рубльова Н. О. Дизайн-мислення в роботі педагога. Розвиток 
педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. 
Глухів, 2022. 317 с. С. 124–126. 

10. Ясінська Н. В. Сучасна наука про проєктування індивідуальної освітньої 
траєкторії педагога в системі неперервної освіти. Педагогічний пошук. 2022. № 2. С .49–53. 

Під час реалізації проєкту «Проєктування інноваційного середовища післядипломної 
освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагога» у 2022 р. 
працівниками кафедри менеджменту освіти: 

– Гребенюком А. В. здійснено дослідження відповідності української системи освіти 
критеріям «суспільства знань», у якому знання є головним ресурсом для адаптації 
суспільства як соціального організму. В публікаціях «Суспільство знань як основа 
відновлення української освіти» та «Особливості освіти в суспільстві знань» висвітлено 
важливість індивідуального внеску педагога для реалізації цієї мети; 

– Корнейко А. О. окреслено проблему особистісної готовності педагога до 
безперервного професійного саморозвитку за індивідуальною освітньою траєкторією, його 
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здатності визначити проблеми та напрями власного фахового самовдосконалення;  
– Остапйовським І. Є. проведено констатувальний і розпочато формувальний етапи у 

реалізації індивідуальної теми «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу 
освітніх закладів»; 

– Радецькою І. В. для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного 
розвитку педагогів апробовано освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та керівників закладів освіти (навчально-методичний семінар «Контрольно-
аналітична діяльність педагога НУШ», семінар-практикум «Управління мотивацією 
професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти», 
тренінг «Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі керівника закладу освіти» та 
освітні програми спецкурсів «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО», 
«Технологія праці менеджера освіти»); 

– Рудь О. В. узагальнено, що індивідуальна освітня траєкторія розбудови 
медіаінформаційної компетентності керівника закладу освіти фокусує увагу на усвідомленні 
переваги МІГ, у процесі вивчення та викладання МІГ озброює педагогів широкими 
знаннями, які передаються підростаючому поколінню, 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; 

– Сташенком М. О. обґрунтовано, що шкoлу мoжна рoзглядати як cукупнicть 
дiяльнocтi cуб'єктiв (учнiв, учителiв, батькiв, керiвництва), якi взаємoдiють в ocвiтньoму 
cередoвищi. Цю взаємoдiю запропоновано рoзглядати крiзь призму чотирьох пiдcиcтем 
ocвiтньoї cиcтеми шкoли: педагoгiчна діяльність, навчальна дiяльніcть учнів, управлiнcька 
діяльність, оcвiтнє cередoвище. 

Найважливіші результати науковго пошуку відображено у публікаціях: 
1. Остапйовський І., Остапйовська Т. Використання управлінського циклу в 

навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи. Acta Paedagogiсa Volynienses. 
2022. Вип. 2. С. 125–129. (Кат. Б.)  

2. Остапйовський І., Остапйовська Т. Підготовка майбутнього вчителя до 
використання самоменеджменту в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Acta 
Paedagogica Volynienses. 2022. Вип. 3. С. 68–73. (Кат. Б.)  

3. Остапйовський І. Є., Остапйовська Т. П. Готовність педагогів до профілактики 
булінгу в закладах освіти. Педагогічний пошук. 2022. № 1. С. 6–8.  

4. Остапйовський І., Остапйовська Т. Ділове спілкування в діяльності педагога Нової 
української школи. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, 
аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального 
забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. Ю. Чернети та ін. Луцьк, 2022. 
С. 154–158. 

5. Остапйовський І. Педагогіка партнерства як важлива умова розвитку закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. матеріалiв наук.-
практ. кoнф. / упoрядн. М. O Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 20–23.  

6. Радецька І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 
освіти – необхідна вимога сьогодення. Неперервна освіта як засіб професійного зростання 
педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : науковий, методичний, 
інформаційний зб. ТОКІППО / редкол. О. М. Петровський та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 2022. 
С. 220–227. 

7. Радецька І. Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. матеріалiв наук.-
практ. кoнф. / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 23–33. 

8. Радецька І. Формування фінансової культури та економічної компетентності 
менеджерів освіти в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій українській 
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школі: традиційні та інноваційні практики : зб. наук. ст. / за заг. ред. Г. Л. Єфремової, 
С. М. Луценко. Суми, 2022. 

9. Рудь О. Метoдoлoгiчний аспект висвiтлення пoлiтики і прoцедур забезпечення 
якoстi oсвiти у ЗЗСO. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. 
матеріалiв наук.-практ. кoнф. (Луцьк, 31 травня 2022 р.) / упорядн. М. О. Сташенко. Луцьк : 
ВІППО, 2022. С. 43–55. 

10. Сташенко М. Кoрeляція між якістю oсвіти й oсвітньoю діяльністю закладу oсвіти. 
Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. матеріалiв наук.-практ. 
кoнф. (Луцьк, 31 травня 2022 р.) / упорядн. М. О. Сташенко. Луцьк : ВІППО, 2022. С. 7–14. 

Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики викладання шкільних 
предметів у рамках науково-дослідної теми Інституту розробили чотири освітніх програми 
семінарів-тренінгів та три освітніх програми спецкурсів відповідно до концепції НУШ, 
видали навчальний посібник «Методика навчання правознавства» (Муляр О. П.), а також 
продовжують роботу над упровадженням освітнього проєкту «“Культура добросусідстваˮ як 
інструмент формування громадянської компетентності і розвитку соціальної інклюзії дітей, 
юнацтва і дорослих в Україні» спільно із ГО «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та 
розвитокˮ» (Муляр О. П.). 

У рамках науково-дослідної теми Інституту 28 вересня 2022 року науково-педагогічні 
працівники кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів організували 
методичний хаб «Інноваційні напрями STEM-технологій в освітньому процесі Нової 
української школи». 

У контексті науково-дослідної теми Інституту опубліковано наукові та науково-
методичні статті, посібники: 

1. Муляр О. П. Методика навчання правознавства : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 164 с. Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (протокол № 7 від 26.05.2022 р.). 

2. Муляр О. П. Особливості інтегрованого навчання у початковій школі НУШ. ХІІ 
науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання в 
сучасному освітньому процесі» (29 листопада 2022 року. м. Луцьк). Луцьк, 2022. 

3. Поліщук Н. А. Розвиток інноваційної компетентності педагога – один із чинників 
успішного здійснення освітніх реформ. Неперервна освіта як засіб професійного зростання 
педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : наук., метод., інформ. зб. Тернопіл. 
обласного комунального ін-ту післядиплом. пед. освіти / редкол.: О. М. Петровський, 
В. С. Мисик, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 2022. 
298 с. С. 215–220.  

4. Трачук Т. В. Взаємозв’язок європейських життєвих компетентностей і 
компетентностей НУШ. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. 
матеріалiв наук.-практ. кoнф. / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 109–116. 

5. Шаламов Р. В., Ягенська Г. В. Пізнаємо природу : підручник інтегрованого курсу 
для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Пропапір, 2022. 180 с. URL: 
https://pidruchniki.in.ua/piznayemo-pryrodu-5-klas-shalamov-yagenska-2022/ 

6. Ягенська Г. Англомовні ресурси як засіб розширення освітнього простору вчителів 
та здобувачів освіти. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 
«Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті 
вимог Нової української школи», 26–27 травня 2022 року, м. Тернопіль. Тернопіль, 2022. 
С. 267–270. 

7. Жалко Т., Вірста С. Комунікативна компетентність у контексті гуманістичної 
спрямованості освітнього процесу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 
контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VIІI Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Луцьк, 26 травня 2022 р.) / упоряд.: О. А. Бундак, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2022. 
С. 25–29. 
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9. Мартинюк О. С., Мирончук Г. Л., Панкевич С. С. Організаційно-методичні умови 
використання цифрових лабораторій у системі впровадження освітнього напряму STEM. 
Фізика та освітні технології. 2022. Вип. 1. С. 34–40. DOI: 10.32782 (URL: 
http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/physics/article/view/736) 

У межах наукової проблеми Інституту «Проєктування індивідуальної освітньої 
траєкторії педагога в середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти» 
педпрацівниками відділу освітньої та інноваційної діяльності розроблено проєкт наукового 
дослідження «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього 
середовища післядипломної педагогічної освіти» (терміни виконання: 2020–2025 рр.), який 
розміщено на сайті Волинського ІППО. Протягом звітного періоду реалізовувалися завдання 
ІІ (формувального) етапу (з січня 2021 р. – до грудня 2024 р.). Враховуючи результати 
соціологічного дослідження з теми, проведеного відділом, визначено та обґрунтовано 
організаційно-педагогічні умови, що забезпечують формування готовності вчителів до 
інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників науково-методичних заходів 
Волинського ІППО розроблено інтерактивні лекції: «Розвиток креативності учнів через 
застосування оригінальних технік малювання», «Методика та особливості вивчення 
фольклору Волинського Полісся», «Декоративно-прикладне мистецтво Волині», 
«Відродження національної культурної спадщини в сучасному закладі освіти», 
«Етнографічні джерела у вивченні особливостей побуту і культури українців», «Особливості 
мови українського дитячого музичного фольклору». Окрім того, систематично проводилися 
семінари-практикуми, майстер-класи: «Відродження народних традицій регіону як джерело 
формування духовності особистості», «Гончарство в системі духовної культури 
особистості», «Традиційна символіка, висвітлена у соломі», «Регіональні особливості 
писанкарства», «Український народний костюм як джерело до вивчення культури 
Волинського краю», «Лялька-мотанка», «Від минулого до сучасності: особливості 
волинської вишивки». 

Педагогічними працівниками відділу практичної психології і соціальної роботи 
з’ясовано, що артметоди дають реальну можливість діагностики, корекції, профілактики, 
самопізнання, розвитку і рефлексії та дозволяють мотивувати педагогічний колектив до змін 
у цьому напрямі. Ми розглядаємо арттехніки як поліфункціональний метод 
психокорекційної індивідуальної та групової роботи, який сприяє змінам та розвитку 
індивідуальних психологічних особливостей та якості міжособистісних взаємин. 
Діагностичні можливості артметодів полягають у виявленні неусвідомлених факторів, що 
визначають ставлення педагогічного працівника до себе та своєї професійної діяльності. Про 
це у публікації: Андрейчин С. Р. Професійна ідентичність в арт-терапевтичному вимірі. ХІХ 
Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії: 
місце особистості в часи суспільних трансформацій». Київ, 2022 . С.78–81. 

У процесі роботи над темою поставлено проблему відносної готовності значної 
частини педагогічних кадрів до побудови індивідуальної освітньої траєкторії, а також 
несформованості в окремих педагогів здатності до визначення напрямів самовдосконалення і 
саморозвитку. Зроблено висновок про можливість використання інноваційного потенціалу 
освітнього середовища післядипломної освіти для вирішення зазначеної проблеми. 

Зроблені теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень у ході 
навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як складова індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до участі» (розробник програми 
А. О. Корнейко). 

На реалізацію науково-дослідної теми ВІППО педагогічними працівниками відділу 
новацій та передових педагогічних технологій досліджено можливості використання ресурсу 
лауреатів і переможців конкурсів фахової майстерності, керівників обласних авторських 
лабораторій як джерела інноваційного педагогічного досвіду. З метою забезпечення 
готовності педагогів до самореалізації через досягнення ними високого особистісного, 
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професійного та науково-методичного рівнів інноваційної компетентності за пріоритетними 
напрямками розроблено освітні програми семінарів та запроваджено тематичні курси. 
Відділом координується діяльність 19 обласних авторських лабораторій, що функціонують 
на базі досвіду переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року», вчителів-
методистів та заслужених учителів області, на базі досвіду яких проведено цикл 
сертифікованих семінарів-практикумів. З метою підвищення фахової майстерності освітян 
області відділом систематично оновлюється обласна картотека перспективного 
педагогічного досвіду. 

 
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».  

Теми структурних підрозділів визначено шляхом конкретизації колективної проблеми 
дослідження відповідно до профілю діяльності. Індивідуальні теми працівників кожного 
структурного підрозділу відповідають тематиці дослідження загальної проблеми Інституту і 
темі структурного підрозділу. 

Кафедра педагогіки та психології  
Науково-дослідна тема кафедри «Формування психолого-педагогічної готовності 

педагога до професійної діяльності в умовах НУШ». 
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. 
– 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, засіданні кафедри педагогіки і психології, сайті ВІППО. 

Кафедра менеджменту освіти 
Науково-дослідна тема кафедри «Формування професійної компетентності керівника 

закладу освіти в умовах змін». У розрізі цієї теми сформульовано й реалізуються 
індивідуальні теми працівників кафедри. 

Гребенюк А. В. – «Інформаційне управління у сфері освіти». За темою «Формування 
професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» досліджено зміни в 
засобах обміну інформацією між педагогами та здобувачами освіти в контексті її 
цифровізації. Результати відображено в публікаціях «Екранна інформація в контексті 
сучасної освіти» й «Українізація медіапростору: освітній контекст». У публікації 
«Філософсько-педагогічні аспекти сучасної субкультурності» описано новітні зміни в 
структурі суспільства (зокрема щодо молоді), які варто враховувати при плануванні освітньої 
діяльності. В межах реалізації науково-дослідної теми кафедри проведено семінар-
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практикум «Культура популяризації науки в сучасних інтернет-медіа» (18 травня 2022 р.). 
Корнейко А. О. – «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної 

середньої освіти в системі якості освіти». Як відомо, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. «Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» 
визначила ряд напрямків на шляху оновлення освітньої системи. Серед них – зростання 
реальної автономії освітнього закладу, очолюваного сучасним освітнім менеджером, тож 
проблеми, пов’язані з управлінською діяльністю очільника освітньої установи, нині 
набувають фундаментального змісту. Тим самим зростають вимоги, що їх ставить 
сьогодення перед сучасним директором закладу освіти, адже, як свідчить досвід вітчизняних 
освітянських змін, жодна реформа не зможе досягнути своєї мети, якщо система управління 
не буде готова до змін не тільки у змісті навчання, а й у техніках та технологіях професійної 
діяльності менеджера освіти. Отож, нині особливої актуальності набуває проблема 
управлінської компетентності керівника освітньої установи загалом, а відтак її складових і 
детермінант. 

У практичній площині окреслена проблема знаходить реалізацію через упровадження 
у сфері вітчизняного освітнього менеджменту оновленого професійного стандарту «Керівник 
(директор) закладу загальної середньої освіти», що відбувається з 2022 року в ході реалізації 
чергового етапу розбудови Нової української школи. 

У зазначеному профстандарті реалізація керівником освітньої установи професійної 
функції «Забезпечення управління якістю освітньої діяльності» трактується через 
сформованість у нього ряду професійних компетентностей. Серед них документ називає 
«компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої 
системи якості освіти», а також «компетентність організації діяльності закладу освіти на 
засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти». Аналізуючи складові наведених 
компетентностей, автори стандарту, серед іншого, зазначають здатність проводити 
внутрішній моніторинг якості освіти, а також аналізувати і враховувати результати 
зовнішнього моніторингу. 

Очевидно, ми можемо говорити про опосередковане тлумачення спеціальної 
«моніторингової» компетентності керівника закладу загальної середньої освіти, зміст якої 
визначається сформованими здатностями менеджера в освіті, зокрема: здатністю 
організовувати моніторинг діяльності закладу загальної середньої освіти; аналізувати 
результати моніторингу діяльності ЗЗСО; коригувати управлінську діяльність і діяльність 
педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти на основі здійсненого аналізу 
результатів моніторингу освітнього процесу. 

Отже, в основі моніторингової компетентності – здатності, що базуються на знаннях, 
уміннях, ціннісних орієнтаціях, які впливають на формування в керівника не лише 
професійних навичок, а й усвідомленої потреби здійснювати моніторинг у процесі 
управління закладом. Тому трактування сучасним менеджментом освіти моніторингу як 
однієї зі складових управління є абсолютно виправданим, адже саме він дозволяє приймати 
ефективні управлінські рішення. Опираючись у своїй основі на спостереження за станом та 
динамікою керованого об’єкта, моніторинг в освіті дає інформаційний ресурс для 
оперативної діагностики і, тим самим, випереджального визначення диспропорцій освітньої 
системи. 

У ході опрацювання наукової теми, на підставі аналізу зазначених теоретичних 
положень, зроблено висновок, що оскільки саме моніторингова діяльність менеджера освіти 
перетворюється на ресурс для супровідного оцінювання і поточної регуляції будь-якого 
процесу в освіті, то формування моніторингової компетентності сучасного керівника 
освітнього закладу в умовах оновлення вітчизняної освітньої системи стає вимогою часу. 

Окреслені теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень у ході 
навчально-методичного семінару «Моніторингові дослідження у внутрішній системі якості 
освіти ЗЗСО: організація та проведення», проведеного на замовлення Центру професійного 
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розвитку педагогічних працівників Маневицької селищної ради, учасниками якого стали 
керівники ЗЗСО Маневицької територіальної громади.  

Окремі аспекти наукової теми презентовано у доповіді «Моніторингові дослідження в 
управлінській діяльності керівника закладу освіти» на засіданні кафедри менеджменту освіти 
(жовтень, 2022 р.). 

Результати теоретичних напрацювань представлено у статті «Моніторингова складова 
в управлінській діяльності керівника закладу освіти», представленій у збірнику матеріалів 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Integration of scientific and modern ideas 
into practice» (15–18 листопада 2022 р., Стокгольм, Швеція). 

Лук’янчук Г. Я. – «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти 
в адаптивних умовах». Реалізація ідей Концепції «Нова українська школа» спонукає до 
осмислення та розробки ефективних шляхів професійного розвитку педагогічних 
працівників у нових умовах діяльності української школи. Реформування освітньої галузі 
оновило умови функціонування освітніх закладів, надавши їм великі можливості для 
автономізації діяльності закладу освіти. Децентралізація влади та автономія діяльності 
школи надає значний спектр свободи в управлінській діяльності керівників закладів освіти. 
Така обставина вимагає адаптаційних ресурсів та процесів як від керівників цих закладів, так 
і від педагогічних працівників та вимагає додаткових зусиль і компетентностей для 
залучення до співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу, включаючи учнів, батьків, 
педагогів, менеджерів освіти, представників влади, громадськість.  

Протягом року в роботі над науковою темою з розвитку управлінської компетентності 
керівників закладів освіти в адаптивних умовах багато уваги приділялось розробці 
навчального матеріалу на допомогу керівникам ЗЗСО. В ході роботи над науковою темою 
уточнено чинники, що сприяють розвитку управлінської компетентності керівника закладу 
освіти в адаптивних умовах, що виникли в результаті реформи освіти. А саме: 
децентралізація освіти, що реалізується через запровадження свобод і автономій школи, є 
рушієм якісних змін не лише у структурі управління закладом, але й у 
внутрішньоособистісній структурі керівника закладу освіти, спричинивши необхідність 
адаптації до кардинальних змін у структурі самої системи управління освітою і школою 
зокрема; владна ієрархія управлінських рішень і тотального контролю перетворюється на 
гнучку адаптивну модель управління, здатну здійснювати управління на горизонтальному 
рівні на основі командного менеджменту; управлінська компетентність керівника значною 
мірою корегує культуру управління закладом освіти на засадах лідерства, партнерської 
взаємодії, а не за принципом ієрархічного підкорення.  

Керівник не може уникнути змін в організаційній структурі закладу; він повинен 
визнавати професійну недоторканність педагога (незалежна зовнішня експертиза в процедурі 
сертифікації); вміти розпоряджатися коштами, що надходять до закладу з різних фінансових 
джерел; керуватись академічною автономією для якості освітнього процесу, що здійснює 
школа під його керівництвом. Саме організаційна, кадрова, фінансова та академічна 
автономії закладу освіти спонукають розвивати власну культуру управління, яка є вагомим 
чинником, показником управлінської компетентності, що формується у змінюваних умовах 
розвитку освіти.  

Проблему розвитку управлінської культури керівника школи висвітлено у статтях: 
«Автономія закладу освіти як чинник розвитку управлінської культури керівника закладу 
освіти»; «Умови реалізації організаційної автономії закладу загальної середньої освіти» 
(науково-методичний журнал «Педагогічний пошук». 2022. № 1). 

Співпраця з Громадською організацією Центр інноваційної освіти «ПРО.СВІТ» 
надала можливість глибше осмислити та практично застосувати в роботі бачення 
автономізації закладу загальної середньої освіти в умовах реформи НУШ. Розроблено 
програму спецкурсу «Автономія закладу освіти: дорожня карта» (протокол вченої ради 
ВІППО № 6 2022 р.), яка реалізуватиметься в 2023 році в освітньому процесі з підвищення 
кваліфікації керівників закладів освіти. Протягом року в освітній діяльності зі здобувачами 
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освіти за програмою підвищення кваліфікації вивчалися питання, пов’язані з формуванням 
самосвідомості педагогічних працівників та керівників закладів освіти, розвитку їх 
громадянської активності, формування самодостатності та самовиховання відповідальності 
за своє професійне зростання в конкурентному освітньому середовищі. Ці нові якості 
педагогів та керівників представлено в темах «Моніторинг якості професійної діяльності як 
технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ», «Управління розвитком професійної 
компетентності педагогічних працівників: технологічний аспект», «Управління освітнім 
процесом на основі цінностей». 

Остапйовський І. Є. – «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу освітніх 
закладів». За результатами науково-пошукової діяльності встановлено перспективність та 
прикладну спрямованість проблематики «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту 
персоналу освітніх закладів». Використовуючи діагностичний інструментарій, проведено 
констатувальний експеримент. Його результати засвідчили необхідність у діяльності із 
персоналом закладу освіти нового виду менеджменту – самоменеджменту. Керуючись 
результатами констатувального експерименту, розпочато формувальний експеримент. Він 
передбачав реалізацію теоретичної моделі самоменеджменту в освітній процес. Аналіз 
результатів констатувального та формувального експериментів окреслив перспективи 
подальших пошуків у роботі із персоналом закладів освіти. Встановлено, що в рамках 
досліджуваної проблематики потребує розвитку ідея академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу. Результати науково-дослідницької діяльності знайшли відображення у 
таких публікаціях: 

– Остапйовський І., Остапйовська Т. Підготовка майбутнього вчителя до 
використання самоменеджменту в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Acta 
Paedagogica Volynienses. 2022. Вип. 3. С. 68–73. (Кат. Б.)  

– Остапйовський І. Педагогіка партнерства як важлива умова розвитку закладу освіти. 
Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. матеріалiв наук.-практ. 
кoнф. / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 20–23. 

– Остапйовський І., Остапйовська Т. Використання управлінського циклу в 
навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи. Acta Paedagogiсa Volynienses. 
2022. Вип. 2. С. 125–129. (Кат. Б.) 

– Остапйовський І., Остапйовська Т. Ділове спілкування в діяльності педагога Нової 
української школи : зб. наук. пр. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної 
роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. З. Антонюка, 
С. Ю. Чернети та ін. Луцьк, 2022. С. 154–158. 

– Остапйовський І., Остапйовська Т. Актуальність ідей В. О. Сухомлинського про 
самовиховання школярів у контексті реалізації Концепції НУШ. Педагогічний пошук. 2022. 
№ 4. С. 21–24. 

– Остапйовський І. Є., Остапйовська Т. П. Готовність педагогів до профілактики 
булінгу в закладах освіти. Педагогічний пошук. 2022. № 1. С. 6–8. 

Радецька І. В. – «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на 
прийняття управлінських рішень». Для сучасного керівника ЗЗСО впровадження фінансової 
автономії насамперед відкриває шлях оптимізації управлінського процесу. Адже за 
традиційної системи керівнику доводиться розвивати заклад освіти 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. Відповідно до Професійного 
стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти», керівник повинен 
володіти такими вміннями та навичками:  

1. Використовувати ефективні шляхи й методи залучення матеріальних і фінансових 
ресурсів відповідно до стратегічних цілей і завдань закладу освіти. 

2. Раціонально й ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси. 
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3. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів. 
4. Укладати й підписувати документи з питань фінансово-господарської та іншої 

діяльності закладу освіти. 
5. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності (якщо він 

здійснюється самостійно закладом освіти) відповідно до законодавства. 
Однак не всі керівники вітчизняних закладів освіти позитивно ставляться до 

впровадження фінансової 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. 

З огляду на це, фінансова грамотність та підприємницька компетентність керівника 
закладу освіти є необхідними вимогами сьогодення, а їх розвиток – важливим ресурсом 
забезпечення якості управлінської діяльності та роботи закладу освіти. 

Протягом ІІ етапу наукового дослідження реалізовано такі завдання: 
1.  Обґрунтовано переваги та ризики від упровадження фінансової автономії закладами 

освіти. 
2.  Визначено правові та організаційні засади впровадження фінансової автономії 

закладів освіти в Україні та окреслено шляхи її розвитку. 
3.  Виявлено причини, що перешкоджають або гальмують розвиток фінансової 

автономії закладів освіти в Україні. 
4.  Розглянуто можливості залучення фінансового аутсорсингу закладами освіти, його 

особливості, переваги та перспективи в Україні. 
5.  Висвітлено сутність та призначення кошторису закладу освіти, джерела й 

особливості його формування. 
6.  Визначено основні точки контролю і ревізії кошторису закладу освіти. 
7.  Розглянуто заходи впливу на заклад освіти та посадових осіб, які застосовує 

Державна аудиторська служба у разі виявлених порушень під час ревізії кошторису. 
8.  За темою наукового дослідження розроблено освітню програму навчально-

методичного семінару «Фінансово-стратегічне планування в роботі керівника ЗЗСО» 
(протокол № 5 від 24 листопада, Кінах Н. В., Радецька І. В.). 

9.  Результати наукового дослідження апробовано на всеукраїнських і регіональних 
науково-практичних конференціях та висвітлено у публікаціях:  

– Радецька І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 
освіти – необхідна вимога сьогодення. Неперервна освіта як засіб професійного зростання 
педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : науковий, методичний, 
інформаційний зб. ТОКІППО / редкол. О. М. Петровський та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 2022. 
С. 220–227. 

– Радецька І. В. Кошторис закладу загальної середньої освіти: формування, контроль і 
ревізія. Педагогічний пошук. 2022. № 2. С. 37–39.  

– Радецька І. Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. матеріалiв наук.-
практ. конф. / упoрядн. М. O. Стaшенкo. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 23–33. 

– Радецька І. Формування фінансової культури та економічної компетентності 
менеджерів освіти в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій українській 
школі: традиційні та інноваційні практики : зб. наук. ст. / за заг. ред. Г. Л. Єфремової, 
С. М. Луценко. Суми, 2022. 

Рудь О. В. – «Медіаінформаційна компетентність керівника закладу освіти». 
Аналізуючи процеси цифрової трансформації освітнього і наукового простору України, 
неможливо ігнорувати повсюдну присутність медіа та різних форм інформаційно-



22 

комунікаційних технологій і ту роль, яку вони відіграють у розвитку якісної освіти. 
Продуктивне функціонування закладу освіти залежить від уміння адміністрації здійснювати 
оперативний аналіз ситуації, своєчасного її коригування та оптимального прийняття 
управлінського рішення. Час вимагає змін ще й у характері інформаційно-цифрової взаємодії 
та зв’язків між усіма суб’єктами управління, появі нових вимог до професійної діяльності 
керівного складу закладу, до рівня сформованості в них медіаінформаційної та цифрової 
компетентностей. 

Метою цьогорічного дослідження був системний аналіз тенденцій розвитку 
освітнього простору, використання комп’ютерних інформаційних технології в сучасних 
умовах освітніх установ як базового складника управлінської діяльності. Освітню політику 
спрямовано на розвиток цифрової компетентності, що висуває принципово нові, високі 
вимоги до організації управлінської та науково-методичної роботи. Менеджер, спроможний 
вибудовувати складні віртуальні системи, зорієнтовані на вирішення багатопрофільних 
завдань для надання якісних освітніх послуг, зобов’язаний демонструвати навички 
використання ІКТ, критичного мислення, стратегічного планування та здатність і готовність 
гнучко реагувати на запити суспільства. Інформатизація сфер людської діяльності зумовлює 
значні зміни не тільки мети і завдань освіти, а й принципів підготовки керівників ЗЗСО до 
процесу самореалізації в умовах інноваційного середовища. Модернізація галузі освіти на 
сучасному етапі здійснюється в рамках ідеї неперервної освіти кадрового потенціалу та 
формування медіаінформаційних і цифрових компетентностей як інструментарію 
опрацювання і реалізації педагогічних інновацій. 

Досліджено, що індивідуальна освітня траєкторія розбудови медіаінформаційної 
компетентності керівника ЗО забезпечує його професійну діяльність одночасно у трьох 
соціальних ролях: медіаграмотна людина, громадянин, споживач і творець інформації; 
управлінець, менеджер, який впливає в умовах автономії на побудову системи медіаосвіти у 
навчальному закладі; вчитель-предметник, який відповідно до кваліфікаційної категорії 
через викладання предмету, курсу має сприяти формуванню медіаграмотності школярів.  

Як медіакомпетентна людина керівник має систему знань щодо соціокультурного, 
економічного і політичного контексту функціонування медіа; критично оцінює й розуміє 
здатність бути носієм і передавачем медіакультурних цінностей, смаків і стандартів; має 
навички взаємодії з медіапростором; створює нові елементи медіакультури сучасного 
суспільства; реалізує активну громадянську позицію. 

Як управлінець він сприяє створенню системи медіаосвіти у закладі. Для цього 
потрібні: знання нормативно-правових та концептуальних засад, змісту (існуючі програми), 
шляхів (через інтегрування у навчальні предмети, варіативну складову, в позаурочній 
діяльності, участь в експерименті, проєктах) і форм запровадження з урахуванням реальних 
потреб і можливостей; висока мотивація до втілення моральних принципів й академічної 
доброчесності; аналітичні, організаторські (менеджерські) вміння і навички тощо. 

Як предметник – медіапедагог має відповідну педагогічну і медіапсихологічну 
компетентність і впроваджує медіаосвіту, що є однією з трудових функцій та професійних 
компетенцій, як зазначалося вище.  

Опрацьовано структуру медіаінформаційної і цифрової компетентностей, що є 
складовою індивідуальної освітньої траєкторії розбудови професійних компетентностей 
керівника ЗО: 
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Рисунок 2. Структура медіаінформаційної і цифрової компетентностей 
 
Зроблено висновок, що інтенсивний розвиток медіа та інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), супроводжувальна їх конвергенція комунікації та інформації зробили 
неминучим розгляд медійної та інформаційної грамотності (МІГ) як важливого чинника 
розвитку професійних компетентностей керівника ЗЗСО. МІГ стала важливою передумовою 
застосування ІКТ в освітньому менеджменті та стимулюванні надання рівного доступу до 
інформації і знань усіх учасників освітнього процесу, тому опрацювання структури 
медіаінформаційної і цифрової компетентностей було темою освітніх програм педагогічних 
працівників. 

Напрацьовано систему формальної і неформальної освіти педагогічних працівників з 
формування медіаінформаційної компетентності як складової індивідуальної освітньої 
траєкторії розбудови професійних компетентностей у період інфодемії і постправди. 

Здійснено інтеграцію опрацювання структури медіаінформаційної й цифрової 
компетентностей в освітні програми підвищення кваліфікації фахівців, підготовлено і 
проведено два навчальних тренінги (сертифікат) «Медіаосвіта та медіаінформаційна 
грамотність в інноваційному освітньому менеджменті» (25.01; 24.06) для керівників, 
педагогічних працівників ЗЗСО Волинської області. 

Час вимагає змін ще й у характері інформаційно-цифрової взаємодії та зв’язків між 
усіма суб’єктами управління, появі нових вимог до професійної діяльності керівного складу 
закладу освіти, до рівня сформованості у них медіаінформаційної і цифрової 
компетентностей. А завдання побудови і створення безпечного освітнього середовища 
вимагає опанування ще однієї складової медіаінформаційної грамотності – базової 
компетентності безпечної поведінки в інтернеті: розширенні ролей, які людина може 
відігравати завдяки інтернету; ознайомленні з можливостями участі в житті школи, громади, 
міста, країни, дослідженні позитивних і негативних наслідків участі онлайн у прийнятті 
рішень, що стосуються людини, а саме компетентностей: «Участь онлайн»; «Збереження 
здоров’я під час роботи з цифровими пристроями»; «Звернення по допомогу та захист»; 
кібербезпеки, захисту персональних даних. 

Упроваджені навчальні заняття та практичні кейси: «Захист персональних даних», 
«Медіагігієна та кібербезпека», «Медіаосвіта в умовах воєнного стану», «Медіагігієна як 
протидія інформаційній агресії». 

Для успішного продовження дослідження розвиток власної медіаінформаційної й 
цифрової компетентностей здійснювався через систему підвищення кваліфікації і участь у 
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навчальних курсах, вебінарах освітніх установ України, що мають право надавати відповідні 
освітні послуги, та через участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», 
що реалізовується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки 
Посольств США й Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 
Академією української преси; освітніх заходах Friedrich Naumann Foundation Ukraine and 
Belarus, Deutsche Welle Akademie; «Фільтр» з USAID «Мріємо та діємо» (сертифікат про 
проходження національного тесту з медіаграмотності). 

Участь у заходах всеукраїнського рівня з досліджуваної теми: 
Всеукраїнська конференція «3D: досвід, досягнення і дієвість проєкту “Вивчай та 

розрізняй: інфомедійна грамотністьˮ» (23 червня). 
 Вебінар «Пропаганда під час війни». Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» (07 липня). 
Онлайн-тренінг з протидії дезінформації «Накипіло» (22–24 липня). 
VI міжінституційний семінар «Кіберсоціалізація в умовах підвищеної 

невизначеності». Інститут соціальної та політичної психології НАПН України у кооперації з 
The Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence at Tilburg School of Humanities 
and Digital Sciences (The Netherlands). (26 серпня)/ 

Вебінар «Медіапсихологія війни і здоров’язберігаюча медіаосвіта» (03 жовтня, 
платформа «Зум»). 

Науковий семінар НАН України і НАПН України «Медіаосвіта як чинник соціалізації 
особистості в умовах системних змін» (04 листопада, платформа «Зум»). 

Інтернет-конференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні: 
медіаосвітня осінь 2022» (04 листопада, платформа «Зум»). 

Результати представлено в публікаціях:  
– Рудь О. Як захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і 

прихованих впливів : портал медіаосвіти і медіаграмотності. URL: 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22223&hash=cd6908d48fb3aeee7c460
c4044ce29a761e115da.  

Рудь О. Руйнуємо російську пропаганду: ІПСО про «непереможного дона» кадирова : 
портал медіаосвіти і медіаграмотності. URL: https://toolbox.medialiteracy.org.ua/ 
?post_type=toolbox&p=22232&hash=c2c576079774c7452d0e4975b8997d533de6e1b9.  

Сташенко М. О. – «Організаційна складова управлінської компетентності керівника». 
Для управлiння освітньою cиcтемoю важливo рoзумiти причини змiн, якi в нiй вiдбуваютьcя. 
Змiни мoжуть вiдбуватиcя пiд впливoм внутрiшнiх абo зoвнiшнiх чинникiв. 

Cиcтема ocвiтньoгo прoцеcу вiдкрита. Адже на її функцioнування впливають не тiльки 
внутрiшнi, але й зoвнiшнi чинники. В ocвiтнiй cиcтемi шкoли дo внутрiшнiх чинникiв 
належать дiяльнicть учаcникiв ocвiтньoгo прoцеcу та змiни в її кoмпoнентах. Але її 
функцioнування залежить i вiд зoвнiшнiх чинникiв. Вoни прямo чи oпocередкoванo 
впливають на ocвiтню дiяльнicть, блoкують абo вiдкривають нoвi мoжливocтi. З урахуванням 
цих чинникiв мoжна пoкращувати якicть ocвiтньoгo прoцеcу та cприяти рoзвитку ocвiтньoї 
cиcтеми. Вплив внутрiшнiх чинникiв заклад мoже змiнювати. Зoвнiшньoгo cередoвища 
шкoла не мoже змiнити, але повинна пocтiйнo врахoвувати йoгo вплив. Ocвiтня cиcтема 
шкoли має адаптуватиcя дo впливу зoвнiшнiх чинникiв. Cеред факторiв, якi впливають на 
cиcтему ocвiтньoгo прoцеcу, мoжна видiлити тi, якi впливають безпocередньo, а такoж ті, якi 
впливають oпocередкoванo. 

Рівень організаційної компетентності керівника визначає рівень мистецтва 
формування стратегії управління якістю освіти в закладі.  

Результати опубліковано: 
– Сташенко М. О. Організаційні аспекти стратегії управління якістю освіти. 

Педагогічний пошук. 2022. № 4. С. 36–39. 
Виступи з доповідями на:  
– науково-практичній конференції «Управління якістю освіти в умовах реалізації 

https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22223&hash=cd6908d48fb3aeee7c460c4044ce29a761e115da
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22223&hash=cd6908d48fb3aeee7c460c4044ce29a761e115da
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формули НУШ» 31 травня, Луцьк (Волинський ІППО); 
– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання технологій 

менеджменту якості в управлінні закладами освіти» 24 листопада, Тернопіль 
(Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти).  

Шинкарук І. В. – «Інноваційна компетентність як складова безперервного 
професійного розвитку керівника». Модернізація освіти в Україні сьогодні як ніколи 
актуалізує проблему розвитку інноваційної компетентності керівника освітнього закладу. 
Нові виклики суспільства вимагають від закладів освіти постійного розвитку, зокрема в 
напрямку організації дистанційного та змішаного навчання. Інноваційна компетентність 
чітко визначена у профстандарті керівника ЗЗСО (Професійний стандарт «Керівник 
(директор) закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства 
економіки України від 17 вересня 2021 р. № 568-21). 

Метою дослідження був аналіз теоретичних джерел, у яких у взаємозв’язку 
розкриваються аспекти інноваційної компетентності керівника як важливого чинника 
розвитку інноваційної компетентності педагогічного колективу в умовах дистанційного 
навчання, а також у визначенні чинників впливу на розвиток інноваційної компетентності 
керівника. 

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; здатністю до 
продуктивної інноваційної діяльності, що сприяє особистісному та професійного розвитку 
педагогів освітніх закладів. Аспекти напрацювань представлено в публікації «Відкритий 
освітній простір педагогічного конкурсного руху як фактор особистісного та професійного 
розвитку педагога», вміщеній в електронному збірнику матеріалів науково-практичної 
конференції «Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ» (31 травня 
2022 р.). 

Результати дослідження апробовано в ході роботи циклу семінарів-практикумів 
«Індивідуальна освітня траєкторія педагога: практичний аспект» і «Формування та розвиток 
рефлексивних умінь педагогів. Створення портфоліо вчителя», проведених як для керівників, 
так і педагогів освітніх закладів області, а також на замовлення Центру професійного 
педагогічного розвитку Локачинської та Маневицької територіальних громад.  

Наукову тему презентовано під час доповідей на засіданні керівників та методистів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Суть і компоненти готовності освітніх 
закладів до впровадження дистанційного та змішаного навчання» (вересень 2022 р.), на 
онлайн-зустрічі з керівниками освітніх закладів м. Нововолинська «Інноваційна діяльність 
керівника в умовах дистанційного навчання» (листопад 2022 р.). 

Зроблено висновок, що питання розвитку інноваційної компетентності керівника як 
основного компонента його інноваційної культури є першочерговим завданням системи 
підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. Організовуючи підвищення кваліфікації 
керівників, необхідно спиратися на наявний у них життєвий та професійний досвід. Тож 
система підвищення кваліфікації через пропоновані освітні програми має бути спрямованою 
на заохочення й підтримку прагнення керівників до навчання, створення сприятливих умов 
для індивідуалізації навчання. Проведений аналіз проблеми розвитку інноваційної 
компетентності керівника не є вичерпним.  

Перспективи дослідження вбачаються в розробленні діагностичного інструментарію 
для вивчення рівнів сформованості інноваційної компетентності та створенні моделі й 
технології формування інноваційної компетентності керівника освітнього закладу в умовах 
післядипломної освіти. 

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 
Науково-дослідна тема кафедри «Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації 

Концепції “Нова українська школаˮ». 
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У рамках науково-дослідної теми кафедри 28 вересня 2022 р. її науково-педагогічні 
працівники організували методичний хаб «Інноваційні напрями STEM-технологій в 
освітньому процесі Нової української школи». 

29 листопада 2022 р. науково-педагогічні працівники кафедри спільно з Комунальним 
закладом вищої освіти «Луцький педагогічний коледж», цикловою комісією суспільних та 
художньо-мистецьких дисциплін та ГО «Ґендерний креативний простір» організували ХIІ 
науково-практичну конференцію «Методологічні та методичні проблеми викладання у 
сучасному освітньому процесі».  

Географія учасників була широкою (Волинська, Львівська області), які представляли 
заклади вищої освіти та громадські організації. Результатом роботи науково-практичної 
конференції є видання електронного збірника тез «Методологічні та методичні проблеми 
викладання у сучасному освітньому процесі», який розміщено на сайті ВІППО. 

Відділ освітньої та інноваційної діяльності 
Наукова тема відділу «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах 

освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти».  
У межах теми відділу здійснюється розробка індивідуальних наукових досліджень, 

зокрема, «Формування готовності педагогів до використання квест-технології у системі 
післядипломної освіти» (Камінська В. В.). Враховуючи запити педагогів, розроблено 
сертифіковані освітні програми семінарів-практикумів: «Основи впровадження квест-
технології в професійній діяльності педагога» (8 год.); «Розвиток професійних 
компетентностей педагогів засобами квест-технології» (6 год.), схвалені вченою радою 
ВІППО, протокол № 7 від 28.12.2021.  

На основі освітніх програм із теми у форматі онлайн проведено семінари-практикуми 
26 вересня та 29–30 листопада 2022 року, результати яких передбачають: усвідомлення 
сутності, змісту та способів застосування квест-технології у професійній діяльності педагога; 
володіння методами розробки освітніх квестів; знання особливостей різних видів квестів та 
критеріїв їх оцінювання.  

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників науково-методичних заходів 
Волинського ІППО розроблено інтерактивні лекції: «Основи використання квест-технології в 
освітньому процесі», «Здоровий спосіб життя в козацькій традиції»; тематичні, 
мультимедійні екскурсії з елементами квесту: «Козацькі гетьмани», «Народний побут 
України: подорож стежками здоров’я», «Освітянськими стежками Волині» з використанням 
експозицій виставкових галерей «Козацька слава України», «Славетна Волинь», музею 
історії освіти Волині ВІППО.  

Результати роботи щодо формування готовності педагогів до використання елементів 
квест-технології у професійній діяльності презентовано на міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу в умовах воєнного часу» (м. Київ, 14–15 вересня 2022 р., онлайн), на 
всеукраїнській науково-практичній конференції «Неперервна освіта як засіб професійного 
зростання педагога» (м. Тернопіль, 25 лютого 2022 р., онлайн), на фестивалі інновацій 
«Інноваційні освітні підходи до навчання дітей нового покоління» (м. Луцьк, ВІППО, 15 
червня 2022 р., онлайн).  

Наукові статті «Використання квест-технології в системі післядипломної освіти як 
засобу професійного розвитку педагогів», «Підвищення професійного розвитку педагогів 
щодо використання елементів музейної педагогіки в освітньому процесі», «Практичне 
спрямування квест-технології на особистісний розвиток учнів» розміщено в науково-
методичних збірниках конференцій, фестивалю інновацій. Напрацювання щодо формування 
готовності педагогів до використання квест-технології у системі післядипломної 
педагогічної освіти висвітлено у методичних рекомендаціях «Використання квест-технології 
в професійній діяльності педагога» / уклад. В. В. Камінська. Луцьк : Волинський ІППО, 2022. 
64 с.  
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«Формування готовності педагогів до використання STEM-технологій 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». Результати роботи щодо 
формування готовності педагогів до використання STEM-технологій у системі 
післядипломної освіти презентовано на всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» (м. Дніпро, 27–28 
жовтня).  

«Формування фахової майстерності вчителів освітньої галузі «Мистецтво» 
(Червінська Н. Л.). Організація безперервного професійного розвитку вчителів мистецтва 
спрямована як на узагальнення набутих педагогічними працівниками на попередніх етапах 
фахових знань, умінь, навичок, перетворення їх у систему фахової компетентності, так і на 
надання їм допомоги в подальшому особистісному розвитку, що є гарантом справжнього 
професіоналізму. Зважаючи на специфіку педагогічної діяльності вчителів мистецьких 
предметів, освітній процес орієнтується на досягнення мети, яка спрямовується на 
формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних 
компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності 
шляхом здобуття власного естетичного мистецького досвіду. Для цього розроблено освітні 
програми підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва 
та мистецтва. З метою забезпечення впровадження нового Державного стандарту базової 
середньої освіти здійснено науково-методичний супровід підготовки педагогів базової 
школи до роботи в умовах НУШ. Проводиться комплекс заходів: семінари-практикуми; 
майстер-класи; школа педагогічної майстерності, головними завданнями яких є забезпечення 
навчання вчителів з опанування інноваційними художньо-педагогічними технологіями, 
актуальними для реалізації ідей НУШ, особливостями впровадження нових Державних 
стандартів. У тісній співпраці з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва активно діє 
проєкт «Мистецька вітальня», який популяризує українську культуру, розширює знання про 
геніїв світового мистецтва, сприяє розвитку духовної культури особистості як основної 
цінності демократичного суспільства; підготовлено інформаційні матеріали на допомогу 
вчителю. На курсах підвищення кваліфікації організовуються екскурсії в музеї міста, зустрічі 
з народними майстрами, художниками, композиторами. Систему роботи щодо формування 
фахової майстерності вчителів освітньої галузі «Мистецтво» презентовано на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Нова українська школа: від теорії до практики» (м. 
Чернівці, 28 жовтня 2022 р.); опубліковано статтю «Науково-методичний супровід 
неперервної освіти педагогів освітньої галузі “Мистецтвоˮ як чинник підвищення якості 
освіти». 

«Формування соціальної активності особистості в умовах інноваційно-освітнього 
середовища» (Романюк Н. С.). Здійснюється науково-методичний супровід діяльності 
шкільних бібліотекарів «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх 
можливостей кожного учня». Система роботи зі шкільними бібліотекарями здійснюється 
відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти, адже період глобальної комп’ютеризації 
вимагає кардинально нових форм та методів обслуговування користувачів. Реалізовуючи 
тему, проводяться вебінари, майстер-класи, презентації досвіду роботи. Розроблено програму 
семінару-практикуму «Віртуальна книжкова виставка – багатокомпонентна форма 
популяризації інформаційних ресурсів шкільної бібліотеки». Відповідно до програми 
проведено онлайн-семінари. Запорукою ефективної діяльності є співпраця з Волинською 
обласною бібліотекою для юнацтва, що забезпечує бібліографічний супровід освітніх 
проблем. Підготовлено методико-бібліографічний дайджест у рамках серії «Інформаційний 
простір освіти»: 

Публікація: Віртуальна виставка – багатокомпонентна форма популяризації 
інформаційних ресурсів шкільної бібліотеки : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка 



28 

для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Н. А. Ількевич, Н. С. Романюк]. 
Вид. 2-ге, випр. і допов. Луцьк, 2022. 49 с. (Інформаційний простір освіти). 

Підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти проходить відповідно 
до розроблених програм, затверджених на раді Інституту. З метою професійного розвитку 
педагогів та вдосконалення інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної, практично-
діяльнісної сфер особистості проведено майстер-класи, педагогічні заходи – презентації 
досвіду керівників гуртків, методистів, керівників ЗПО. Професійному розвиткові педагогів 
закладів позашкільної освіти сприяє проведення конкурсу «Джерело творчості». Матеріали 
переможців обласних етапів конкурсу популяризуються у науково-методичному віснику 
«Педагогічний пошук». 

«Формування громадянських компетентностей педагогів в умовах реалізації концепції 
НУШ» (Силюк А. М.). Розроблено освітню програму «Волонтерство в школі як форма 
національно-патріотичного виховання». У рамках програми вивчаються теми:  

1. Законодавче регулювання волонтерства в Україні. 
2. Мета і принципи волонтерської діяльності. Основні напрями волонтерства. 
3. Можливості організації волонтерських проєктів у закладі освіти. 
4. Шляхи залучення учнів до волонтерства. 
На допомогу педагогам розроблено методичні матеріали щодо проведення 

волонтерських заходів із дітьми та учнівською молоддю.  
«Виховання патріотизму як складової моделі випускника Нововї української школи на 

уроках “Захист Україниˮ» (Корнейко М. М.). В умовах війни особливо актуальним постає 
питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді. На курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників уведено теми: «Основні тенденції та зміст 
національно-патріотичного виховання в освітньому закладі», «Краєзнавчі особливості 
Волинського краю», «Використання регіонального краєзнавчого компонента в практичній 
діяльності педагога», «Використання етнографічного матеріалу в роботі керівника гуртка».  

«Формування здоров’язбережувальної компетентності педагога в умовах сучасного 
освітнього простору» (Сагайко В. С.). Розроблено модель здоров’язбережувальної 
компетентності учителів, структурно-функціональну модель її формування у процесі 
професійної підготовки. Конкретизовано педагогічні умови формування цієї  компетентності. 

Відділ практичної психології і соціальної роботи 
Розробку науково-дослідної теми відділу «Актуальні проблеми психологічного 

супроводу в закладах освіти» оприлюднено в публікаціях: 
– Андрейчин С. Р. Деякі аспекти терапевтичної підтримки для відновлення і 

стабілізації особистості в умовах кризової ситуації. Педагогічний пошук. 2022. № 4. С. 73–75. 
– Андрейчин С. Р. Професійна ідентичність а арт-терапевтичному вимірі. ХІХ 

Міжнародна міждисциплінарнанауково-практична конференція «Простір арт-терапії: 
місце особистості в часи суспільних трансформацій». Київ, 2022 . С. 78–81. 

– Казмірчук Н. М. Розвиток життєвих компетентностей учасників освітнього процесу. 
Педагогічний пошук. 2022. № 4. С. 12–14. 

– Казмірчук Н. М., Турчина Л. І. Адаптація особистості в освітньому просторі Нової 
української школи : метод. рек. Луцьк : ВІППО, 2022. 86 с. 

Відділ ЗНО та моніторингових досліджень 
Науково-дослідна тема відділу: «Моніторингові дослідження та зовнішнє незалежне 

оцінювання як складові системи забезпечення якості освіти». Актуальність окресленої теми 
зумовлена вимогами, що їх ставить сьогодення перед вітчизняною освітою щодо покращення 
якості результатів діяльності. У зв’язку з цим формування багатокомпонентної системи 
забезпечення якості у закладах освіти стало пріоритетним напрямком на шляху модернізації 
галузі. Рамковим Законом України «Про освіту» (від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII) до 
важливих компонентів системи забезпечення якості освіти освітнього закладу віднесено 
моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання результатів освітніх досягнень.  
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На думку сучасних науковців – теоретиків та практиків освітнього менеджменту, 
моніторинг і оцінювання в освіті є невід’ємними елементами поточної регуляції будь-якого 
освітнього процесу чи явища, оскільки надають керівникові різнопланову інформацію про 
функціонування педагогічної системи, що забезпечує безперервне відстеження і 
прогнозування її динаміки. Виважене та своєчасне використання цієї інформації необхідне 
для вдосконалення якості функціонування системи, покращення якості результатів і, як 
наслідок, для забезпечення якості освіти загалом.  

Таким чином, у ході розробки теми відділу зроблено висновок, що і моніторинг якості 
освіти, і зовнішнє незалежне оцінювання є дієвими інструментами дослідження реального 
стану освітньої системи з метою оперативної діагностики, випереджального визначення 
диспропорцій, вироблення та корегування управлінських рішень.  

У практичній площині окреслена проблема вирішується через втілення в життя 
відповідних положень ряду нормативних, організаційних та інструктивних документів, що 
торкаються окремих аспектів окресленої теми. Так, згідно з нормами Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, зовнішнє незалежне 
оцінювання є однією з форм оцінювання результатів навчання, здобутих учнями на рівнях 
базової чи профільної середньої освіти (ст. 47). З метою виявлення та відстеження тенденцій 
у розвитку якості освіти в закладах освіти країни, встановлення відповідності фактичних 
результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей 
проводяться моніторингові дослідження, механізм яких регламентує «Порядок проведення 
моніторингу якості освіти», затверджений наказом МОН України від 16 січня 2020 року 
№ 54.  

На основі результатів ЗНО поточного і попередніх років проводиться щорічна вступна 
кампанія до закладів передвищої і вищої освіти на бакалаврський рівень. Нагромаджений за 
результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання та інших заходів з 
використанням зовнішніх оцінних технологій різноплановий масив інформаційних, 
статистичних та психометричних даних є джерелом для аналізу освітніх процесів і явищ та 
надійним базисом для ухвалення раціональних, доцільних, своєчасних управлінських рішень, 
заснованих на науково обґрунтованих висновках.  

Результати послідовної планової розробки окремих аспеків теми є внеском у 
забезпечення формування наукового підґрунтя та надання методичного сприяння керівникам 
і педагогам ЗЗСО в організації роботи із формування та вдосконалення системи забезпечення 
якості освіти через дослідження і наступне впровадження можливостей вибору, адаптації і 
калібрування доцільного інструментарію для її аналізу й оцінювання.  

Зроблені теоретичні узагальнення та практичні висновки презентовано в ході постійно 
діючих навчально-методичних семінарів для різних категорій педагогів і керівників закладів 
освіти, зокрема: «Організація та проведення моніторингових досліджень якості освіти в 
умовах інноваційного освітнього середовища» (ВІППО, квітень 2022 р.), «Моніторингові 
дослідження у внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення» (ВІППО, 
березень, жовтень), «Особливості організації діяльності залученого персоналу у пунктах 
проведення ЗНО-2022» (ВІППО, вересень), «ЗНО в системі якості освіти: управлінський 
аспект» (ВІППО, червень, листопад) тощо.  

Результати досліджень відображено в публікаціях працівників відділу: «Організація 
та проведення ЗНО-2021 у Волинській області: інформація та аналітика» (авт.-упорядн. 
А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк, 2022); Корнейко А. О. «Моніторингова складова в 
управлінській діяльності керівника закладу освіти» (збірник матеріалів VIII Міжнародної 
науково-практичної конференції «Integration of scientific and modern ideas into practice». 
Стокгольм, Швеція, 2022); Корнейко А. О. «Організація, проведення та основні результати 
національного мультипредметного тестування 2022 року у Волинській області» (подано до 
друку в науково-методичному журналі «Педагогічний пошук»). Аналіз кількісних та якісних 
показників, а також узагальнення і висновки за результатами оцінювання поточного року 
(проведеного у формі національного мультипредметного тестування), подано в 
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інформаційно-аналітичних матеріалах «Звіт про проведення національного 
мультипредметного тесту у Волинській області у 2022 році» (оприлюднено на сайті 
Інституту: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3450). 

Відділ природничих дисциплін 
Науково-дослідна тема відділу «Розвиток професійної майстерності вчителів 

природничих дисциплін в умовах післядипломної освіти». Науково-методичний супровід 
розвитку професійної майстерності вчителів природничих дисциплін у системі підвищення 
кваліфікації Волинського ІППО – багатовимірний цілісним освітній процес, який базується 
на основі сучасних підходів і дидактичних принципів з урахуванням індивідуальних запитів 
педагогів, є відкритим і здатним до саморозвитку. Зміст освітніх програм підвищення 
кваліфікації укладається з урахуванням запитів педагогів. Важливим завданням для 
працівників відділу є забезпечення професійного зростання кожного вчителя природничих 
предметів за індивідуальною освітньою траєкторією. 

У 2022 році методисти відділу розробили та організували навчання за шістьма 
тематичними освітніми програмами підвищення кваліфікації вчителів природничих 
предметів. Запропоновано цікаві, актуальні теми: «Розвиток STEM-компетентностей», 
«Навчання географії з використанням інтернет-ресурсів», «Особливості організації 
освітнього процесу з природознавства в умовах реалізації Концепції НУШ», «Основи 
фінансової грамотності як компетенції вчителя НУШ», «Підготовка вчителя до використання 
цифрових технологій в освітньому процесі з біології», «Підготовка вчителя до використання 
цифрових технологій в освітньому процесі з хімії». 

Максимально врахувавши аспекти реформування природничої освітньої галузі, 
методисти відділу провели 10 семінарів-практикумів: «Реалізація інноваційних підходів 
НУШ при організації освітнього процесу з хімії», «Реалізація Державного стандарту базової 
середньої освіти в природничій освітній галузі», «Формування та розвиток рефлексивних 
умінь педагогів. Створення портфоліо вчителя», «Реалізація компетентнісного підходу на 
уроках біології і екології», а також два семінари-тренінги: «Ключові уміння ХХІ століття. 
Якісне учіння. Креативність і уява», «Ключові уміння ХХІ століття. Якісне учіння. 
Спілкування та співпраця». 

Вочевидь, це сприятиме підготовці вчителя-професіонала, здатного творчо 
застосовувати здобуті знання; самостійно знаходити, опрацьовувати, аналізувати та 
використовувати інформацію; мислити нестандартно; використовувати у своїй діяльності 
сучасний зміст, інноваційні педагогічні технології та методи навчання; набувати необхідних 
компетентностей та особистих якостей; прагнути постійного самовдосконалення. 

Відділ фізико-математичних дисциплін 
Науково-методична тема відділу «Професійний розвиток учителів фізико-

математичних дисциплін у системі неперервної освіти». Результати роботи: опубліковано у 
співавторстві статтю в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» (2022. № 3. 
С. 44–51), видано у співавторстві методичні рекомендації «Лабораторний практикум з 
механіки»; виступ на онлайн нараді-семінарі «Організація роботи з обдарованою молоддю в 
умовах надзвичайних ситуацій та викликів сучасності» (організатор – Державна наукова 
установа «Інститут модернізації змісту освіти» 22.11.2022 р.); проведення занять під час 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ВІППО, організація постійно діючих 
семінарів, семінарів-практикумів, вебінарів. 

Відділ гуманітарних дисциплін 
Науково-методична тема відділу «Створення умов для реалізації освітньої 

траєкторії професійного розвитку вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін». Сучасні 
тенденції розвитку освіти України та входження її до світового освітянського простору 
приводять до стрімких змін ролі та функції педагогічного працівника, постійно зростаючих 
вимог до їх професійної компетентності. У цій ситуації активізувався пошук інноваційних 
моделей як професійної, так і післядипломної педагогічної освіти, подальший розвиток якої 
значною мірою залежить не тільки від критичного осмислення і врахування накопиченого 
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вітчизняного досвіду, але й від дослідження прогресивних ідей та практичних здобутків 
світових надбань, що має вивчатися й оцінюватися з метою відбору найефективніших 
доробків для впровадження у національну систему підвищення кваліфікації вчителів. 

З метою розкриття методологічних аспектів проєктування індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку педагога задля саморозвитку його професійної компетентності 
методистаму відділу розроблено спецкурс «Виклики і практики навчання іноземної мови у 5–6-х 
класах Нової української школи», розроблено методичні рекомендації для вчителів іноземних 
мов з адаптації навчальних матеріалів до умов роботи під час воєнного стану, здійснено 
методичний супровід (тьюторат) дистанційного навчання вчителів французької мови – учасників 
міжнародної програми підвищення кваліфікації PRO FLE+ (модуль «Планування уроку»). 

Для вчителів польської мови розроблено методичні рекомендації щодо її викладання в 
закладах загальної середньої освіти, підготовлено у вигляді тез «Путівник для вчителя 
польської мови», в якому конкретно вказано, за якими програмами мають працювати 
вчителі-полоністи Волині у 5 класах НУШ, яку документацію веде вчитель, як підписувати 
зошити, словники; чітко прописано види контролю та ін. 

Учителям зарубіжної літератури та польської мови запропоновано орієнтовний 
формат запису в класному журналі. Дано роз’яснення щодо видів контролю та їх фіксування 
у класних журналах і щоденниках спостереження. 

Розроблена й презентується інтерактивна лекція «Актуальні питання навчання 
української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти», де звернено увагу на 
Закон України «Про освіту», Концепцію «Нова українська школа», Держстандарти, 
профстандарти вчителя закладу освіти, методичні рекомендації МОН України щодо 
вивчення предметів, основні підходи до навчання в сучасній школі, інноваційні освітні 
технології та методи навчання, а також запису в журналах, ведення і перевірки зошитів, 
особливостей форм контролю й оцінювання на уроках української мови і літератури. 

Україна опинилася на передній лінії фронту боротьби за європейські, загальнолюдські 
цінності. Важливу роль у цій боротьбі має освіта взагалі та особливо історична, якій 
належить особлива роль у формуванні учнівства як свідомих громадян України. На допомогу 
вчительству розміщено на сайті ВІППО оновлені навчальні програми з історії, правознавства 
та громадянської освіти, додаткові лекції та методичні матеріали щодо висвітлення окремих 
тем, зокрема: «Героїчна боротьба України проти повномасштабної агресії Росії».  

Розроблено й надано для роботи педагогам практичні рекомендації щодо інтеграції та 
викладання окремих питань з міжнародного гуманітарного права згідно з оновленими 
навчальними програмами з історії, громадянської освіти та правознавства у відповідь на 
виклики повномасштабної збройної агресії. 

Оновлено матеріали спецкурсу «Стратегії розвитку професійної компетентності 
вчителів української мови і літератури», де звернено увагу на пріоритетні напрямки освітньої 
діяльності в мовно-літературній галузі, на практичне використання інноваційних освітніх 
технологій, на методи й прийоми формування і розвитку ключових та предметних 
компетентностей учнів на уроках, на моделювання сучасного уроку української мови і 
літератури з позицій модернізації, інформаційних та дистанційних технологій навчання. 

Надавалися консультації вчителям НУШ щодо реалізації Концепції, використання 
програм, підручників, посібників для 5-х і 6-х класів мовно-літературної, громадянської та 
історичної освітніх галузей. 

Ще одним актуальним питанням стало навчання в умовах воєнного стану. Вчителі 
англійської мови були залучені до очних та онлайн-тренінгів «Коли світ на межі змін: 
стратегії адаптації», організованих громадською організацією GoGlobal. Водночас учні та 
студенти закладів освіти Волині спільно із вчителями та викладачами у листопаді 2022 р. 
взяли участь у Всеукраїнському проєкті «Країна взаємно красивих людей». Також у 
листопаді та грудні організовано вчителів англійської мови до участі в очному тренінгу 
Британської ради «Викладання та навчання у важкі часи» у рамках глобальної програми 
Британської ради «Language for Resilience». 
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Зміст освітніх програм підвищення кваліфікації укладається з урахуванням запитів 
педагогів. Важливим завданням для працівників відділу є забезпечення професійного 
зростання кожного вчителя за індивідуальною освітньою траєкторією. 

Відділ новацій та передових педагогічних технологій 
Науково-дослідна тема відділу «Становлення вчителя-професіонала в умовах 

інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти». Для її реалізації оновлено 
обласний інформаційний банк електронних ресурсів закладів загальної середньої освіти, 
авторських лабораторій, перспективного педагогічного досвіду.  

З метою підвищення фахової майстерності педагогів розроблено:  
– порядок проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» 

(Шинкарук І. В.); 
– критерії оцінювання конкурсних випробувань першого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023» у номінаціях: «Початкова освіта», «Основи здоров’я», 
«Фізична культура», «Захист України» (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.  
Для активізації творчої діяльності педагогічних працівників Волинської області, 

популяризації їх здобутків проведено ХХVІІ обласну виставку дидактичних і методичних 
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 
Протягом року методисти (Никитюк Л. М., Папіж С. В.) працювали над темою 

«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; 

– розроблено освітні програми;  
− розроблено і розміщено на сайті методичні рекомендаційні матеріали для педагогів 

початкових класів для організації формувального оцінювання;  
− підготовлено статтю Никитюк Л. М. «Підсумки впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти на Волині» (Педагогічний пошук. 2022. № 3). 
 
3. Наукові заходи міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів 
3.1. Протягом року працівники Інституту організували і провели три заходи 

всеукраїнського рівня та стали співорганізаторами двох заходів всеукраїнського рівня: 
 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

(співорганізатори) 
Назва заходу Дата 

проведення 

Форма 
підведення 
підсумків 

Січень 
1.  Відділ початкового 

навчання і дошкіль-
ного виховання  
Березіна О. М. 

Всеукраїнський захід «Пісня 
єднання», присвячений 
відзначенню Дня Соборності 
України 

21 січня Інформація 
на сайті 
ВІППО 

Червень 
2.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності 

VІІ Всеукраїнські Косачівські 
педагогічні читання «Освіта  
та виховання в родині Косачів. 
Педагогічне краєзнавство: 
стратегічні орієнтири сучасного 
педагогічного процесу» 

23 червня Збірка 
публікацій 
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Листопад 
3.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності 

Всеукраїнський круглий стіл 
«Духовна та культурна спадщина 
української діаспори в освітньому 
процесі сучасної школи» 

17 
листопада 

Збірка 
публікацій 

4.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів 
(Муляр О. П.) 
спільно із цикловою 
комісією суспільних 
та художньо-
мистецьких 
дисциплін та ГО 
«Ґендерний 
креативний простір» 
КЗ вищої освіти 
«Луцький 
педагогічний 
коледж»  

ХIІ науково-практична 
конференція «Методологічні  
та методичні проблеми викладання 
у сучасному освітньому процесі» 

29 
листопада  

Електронний 
збірник тез 
«Методологічні 
та методичні 
проблеми 
викладання у 
сучасному 
освітньому 
процесі»  

Грудень 
5.  Кафедра педагогіки 

та психології 
(Дем’янюк О. Й.) 
спільно з 
Волинською 
обласною 
організацією 
Національної спілки 
краєзнавців України, 
Волинським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки  

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Минуле і сучасне 
Волині та Полісся: місто Рожище 
в історії України та Волині» 

8 грудня  Науковий 
збірник 

 
3.2. Участь працівників Інституту в заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів 

(кількість заходів) 
 

Підрозділ 

Міжнародні 
науково-

практичні 
конференції 

Всеукраїнські 
науково-

практичні 
конференції 

Педагогічні 
читання, 

круглі 
столи 

Наукові 
семінари 

 

Інші 
заходи 

 

Кафедра педагогіки  
та психології 10 7 4  15 
Кафедра менеджменту освіти 5 16 1 17 13 
Кафедра теорії та методики 
викладання шкільних предметів  11 18 2 9 4 
Відділ освітньої  
та інноваційної діяльності 3 10  1 20 
Відділ ЗНО і моніторингових 
досліджень  2  5  
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Відділ управління закладами 
освіти     1 
Відділ природничих дисциплін 1     
Відділ фізико-математичних 
дисциплін     1 
Відділ гуманітарних дисциплін 1 2  1 6 
Відділ новацій та передових 
педагогічних технологій 2   3  
Відділ інформаційного 
забезпечення освіти 2 3  2 1 
ВСЬОГО 34 58 7 38 61 

 
3.3. Протягом року працівники Інституту організували і провели вісімнадцять 

заходів регіонального рівня  
 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

(співорганізатори) 
Назва заходу Дата 

проведення 
Форма підведення 

підсумків 

Квітень 
1.  Кафедра 

менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 

Науковий семінар «Зовнішні 
оцінювання якості освіти в умовах 
інноваційного освітнього 
середовища»  

8 квітня Обговорення. 
Аналіз нового 
формату зовнішніх 
оцінювань 
навчальних 
досягнень в умовах 
воєнного стану 

Травень 
2.  Кафедра 

менеджменту 
освіти 

Науково-практична конференція 
«Управління якістю освіти в 
умовах реалізації формули НУШ»  

31 травня Електронний 
збірник матеріалів. 
Сайт 
https://sites.google.c
om/view/31-05-
2022-
kmo/%D0%B3%D0
%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0
%BD%D0%B0 

3.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В., 
Богданович О. І. 

Інструктивно-методична нарада 
«Управлінські процеси закладу 
освіти. Освітня програма, 
модельні програми, робочі 
навчальні плани закладу загальної 
середньої освіти» 

31 травня, 1, 
2 червня 

Повідомлення на 
сайті ВІППО 

Червень 
4.  Кафедра 

менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

«Формування та розвиток 
рефлексивних умінь педагогів. 
Створення портфоліо вчителя» 

2–3 червня Інформація  
на сайті 

5.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності 

Фестиваль освітніх інновацій 
«Інноваційні освітні підходи  
до навчання дітей  
нового покоління» 

15 червня Збірка матеріалів 

https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/31-05-2022-kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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6.  ВІППО  
(Дем’янюк О. Й.)  
у співпраці  
з Волинським 
регіональним 
музеєм 
українського 
війська та 
військової техніки 
(ВРМУВВТ), ВНУ 
імені Лесі Українки 

Круглий стіл «Еволюція зброї  
в Україні: від списа до “Стугни”» 

28 червня  Ухвала учасників 
круглого столу 

Серпень 
7.  Кафедра 

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

Науково-практична конференція 
«Духовно-моральне виховання  
як фактор формування  
життєвих компетентностей 
школярів»  

23 серпня Узагальнення 
результатів 
дослідно-
експериментальної 
роботи. Публікація 
на сайті ВІППО 

Вересень 
8.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Муляр О. П.,  
Мартинюк О. С.,  
Оксенюк І. Л., 
Ягенська Г. В. 

Методичний хаб «Інноваційні 
напрями STEM-технологій  
в освітньому процесі Нової 
української школи» 

28 вересня Сертифікат 
(8 год.) 

9.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Вебінар «PISA–2022: сценарій  
з проведення тестування  
в закладі освіти» 

20 вересня Інструктивні 
матеріали, тестові 
завдання 

Жовтень 
10.  Відділ управління 

закладами освіти, 
Богданович О. І. 

Інструктивно-методична нарада 
«Атестація педагогів в умовах 
оновленого змісту освіти» 

4 жовтня Повідомлення  
на сайті ВІППО 

11.  Кафедра 
менеджменту освіти  
Шинкарук І. В. 

«Індивідуальна освітня траєкторія 
педагога: практичний аспект»  

5 жовтня  
 

Інформація на 
сайті ВІППО 

12.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Богданович О. І. 

Інструктивно-методична нарада  
«Електронний документообіг  
в ЗЗСО» 

12 жовтня Повідомлення  
на сайті ВІППО 

13.  ВІППО  
(Дем’янюк О. Й.)  
у співпраці  
з ВРМУВВТ, ВНУ 
імені Лесі Українки 

Круглий стіл «УПА: 80 років 
непереможності»  

14 жовтня  Публікація 
матеріалів 
круглого столу 

14.  ВІППО  
(Дем’янюк О. Й.)  
у співпраці  
з ВРМУВВТ, ВНУ 
імені Лесі Українки 

Круглий стіл «100-та бригада 
територіальної оборони. 
Обговорення щодо присвоєння 
найменування»  

26 жовтня  Ухвала учасників 
круглого столу 
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15.  Кафедра 
педагогіки  
та психології 
ВІППО,  
Луцюк А. М.  
 

Наук.-практ. конференція, 
присвячена 104-й річниці від дня 
народження Василя 
Сухомлинського, «Актуальність 
спадщини В. О. Сухомлинського у 
Новій українській школі» 

27 жовтня  Публікація 
матеріалів 
конференції 

16.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

«Індивідуальна освітня траєкторія 
педагога: практичний аспект»  

28 жовтня  
 

Інформація  
на сайті ВІППО 

Листопад 
17.  Відділ управління 

закладами освіти, 
Богданович О. І. 

Інструктивно-методична нарада 
«Атестація педагогів в умовах 
оновленого змісту освіти». 

9 листопада Повідомлення на 
сайті ВІППО 

18.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

«Формування та розвиток 
рефлексивних умінь педагогів. 
Створення портфоліо вчителя» 

15–16 
листопада 

Інформація  
на сайті ВІППО 

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

Підрозділ 
Науково-
практичні 

конференції 

Педагогічні 
читання, 

круглі столи 

Наукові 
семінари 

Інші 
заходи 

Кафедра педагогіки та психології 8 4 1 6 
Кафедра менеджменту освіти 3  2 2 
Кафедра теорії та методики викладання 
шкільних предметів 

 
 

 
  7 

Відділ освітньої та інноваційної діяльності 5  3 6 
Відділ практичної психології і соціальної 
роботи    3 
Відділ ЗНО і моніторингових досліджень 1  2 1 
Відділ управління закладами освіти    1 
Відділ інформаційних технологій  
та дистанційної роботи   1  
ВСЬОГО 17 4 9 26 

 
3.5. Участь працівників Інституту в редакційних колегіях фахових видань  
 

№ Прізвище, 
ініціали 

Назва 
журналу Категорія  Спеціальність Заклад освіти 

1. Дем’янюк О. Й. «Військово-
науковий 
вісник» 

Б Історичні 
науки 

Національна академія 
сухопутних військ 

імені Гетьмана Петра 
Сагайдачного 

2. Савош В. О. «Фізика  
та освітні 

технології» 

Б Педагогічні 
науки 

Волинський 
національний 

університет імені Лесі 
Українки 
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4. Наявність профілю в міжнародних ідентифікаторах науковця і пошукових системах 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

Структурний 
підрозділ Researche ORCID Google Scholar Інше 

1.  Вітюк В. В. Кафедра педагогіки 
та психології 

https://publons.com/ 
researcher/4859852//  

https://orcid.org/0000-
0002-3515-7126 

https://scholar.google.com.ua/c
itations?view_op=new_profile
&hl=uk&authuser=1  

 

2.  Дем’янюк О. Й. Кафедра педагогіки 
та психології 

https://publons.com/research
er/3396158/oleksandr-
demianiuk/   

https://orcid.org/0000-
0002-0034-5768  

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=Be9RoEYAAA
AJ&hl=uk  

 

3.  Рубльова Н. О. Кафедра педагогіки 
та психології 

 https://orcid.org/0000-
0001-8341-7095  

  

4.  Кінах Н. В. Кафедра педагогіки 
та психології 

AAY-7480-2021 https://orcid.org/0000-
0002-9025-6514  

https://scholar.google.com.ua/c
itations?user=PKKPDNUAAA
AJ&hl=uk  

 

5.  Луцюк А. М. Кафедра педагогіки 
та психології 

 https://orcid.org/0000-
0002-1028-4874  

https://scholar.google.ru/citatio
ns?view_op=new_articles&hl=
uk&imq=  

 

6.  Остапйовський 
О. І. 

Кафедра педагогіки 
та психології 

  https://scholar.google.com.ua/c
itations?user=NwUNtkUAAA
AJ&hl=uk&authuser=1 

 

7.  Ясінська Н. В.  Кафедра педагогіки 
та психології 

 https://orcid.org/0000-
0002-6681-1004  

https://scholar.google.ru/citatio
ns?view_op=new_articles&hl=
uk&imq=  

 

8.  Гребенюк А. В. Кафедра 
менеджменту освіти 

 https://orcid.org/my-
orcid?orcid=0000-0002-
0620-5416  

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=whRozJoAAAA
J&hl=uk  

Academia.edu 
https://vdu.academia.e
du/АрсенГребенюк  

9.  Остапйовський  
І. Є. 

Кафедра 
менеджменту освіти 

 + +  

10.  Радецька І. В. Кафедра 
менеджменту освіти 

https://www.researchgate.net
/profile/Irina-Radecka  

https://orcid.org/my-
orcid?orcid=0000-0003-
4985-9919  

https://scholar.google.com/ 
citations?hl=uk&user=WpfcDs
MAAAAJ&view_op=list_work
s&sortby=pubdate  

 

11.  Рудь О. В. Кафедра 
менеджменту освіти 

https://www.researchgate.net
/ profile/Oksana-Rud 

   

https://publons.com/%20researcher/4859852/
https://publons.com/%20researcher/4859852/
https://orcid.org/0000-0002-3515-7126
https://orcid.org/0000-0002-3515-7126
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk&authuser=1
https://publons.com/researcher/3396158/oleksandr-demianiuk/
https://publons.com/researcher/3396158/oleksandr-demianiuk/
https://publons.com/researcher/3396158/oleksandr-demianiuk/
https://orcid.org/0000-0002-0034-5768
https://orcid.org/0000-0002-0034-5768
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=Be9RoEYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=Be9RoEYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=Be9RoEYAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0001-8341-7095
https://orcid.org/0000-0001-8341-7095
https://publons.com/researcher/AAY-7480-2021/
https://orcid.org/0000-0002-9025-6514
https://orcid.org/0000-0002-9025-6514
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PKKPDNUAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PKKPDNUAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PKKPDNUAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-1028-4874
https://orcid.org/0000-0002-1028-4874
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NwUNtkUAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NwUNtkUAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NwUNtkUAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://orcid.org/0000-0002-6681-1004
https://orcid.org/0000-0002-6681-1004
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0620-5416
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0620-5416
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0620-5416
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=whRozJoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=whRozJoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=whRozJoAAAAJ&hl=uk
https://vdu.academia.edu/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://vdu.academia.edu/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Radecka
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Radecka
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4985-9919
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4985-9919
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4985-9919
https://scholar.google.com/%20citations?hl=uk&user=WpfcDsMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/%20citations?hl=uk&user=WpfcDsMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/%20citations?hl=uk&user=WpfcDsMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/%20citations?hl=uk&user=WpfcDsMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.researchgate.net/%20profile/Oksana-Rud
https://www.researchgate.net/%20profile/Oksana-Rud
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12.  Сташенко М. О. Кафедра 
менеджменту освіти 

https://www.researchgate.net
/ profile/Mykhaylo-
Stashenko 

   

13.  Муляр О. П. Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

ABA-4502-2020  https://orcid.org/0000-
0003-0118-0165  

https://scholar.google.com/ 
citations?user=38BvAFQAAA
AJ&hl=uk  

 

14.  Поліщук Н. А. Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

 https://doi.org/10.52726/as
.pedagogy/2022.1.21  

  

15.  Кобель Г. П. Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

 https://orcid.org/0000-
0002-3774-0032  

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=BOu7qEEAAA
AJ&hl  

 

16.  Подолюк С. ? Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

 https://orcid.org/0000-
0002-7068-9195  

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?hl=uk&user=WVH3c
rgAAAAJ  

 

17.  Мартинюк О. С. Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

 https://orcid.org/0000-
0003-4473-7883  

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=MhJIipIAAAAJ
&hl=uk  

https://www.scopus.c
om/authid/detail.uri?a
uthorId=57224619200  

18.  Жалко Т. Й. Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів 

 https://orcid.org/0000-
0003-1899-2530  

https://scholar.google.com/ 
citations?user=noE0pscAAAAJ
&hl=ru&oi=ao  

 

19.  Поліщук Н. А.  Відділ освітньої та 
інноваційної 
діяльності  

 https://doi.org/10.52726/as
.pedagogy/2022.1.21  

  

20.  Савош В. О. Відділ фізико-
математичних 
дисциплін 

 https://orcid.org/0000-
0001-9499-885X 
 

https://scholar.google.com.u
a/citations?user=HcbEWcoA
AAAJ&hl=uk 

 

  

https://www.researchgate.net/%20profile/Mykhaylo-Stashenko
https://www.researchgate.net/%20profile/Mykhaylo-Stashenko
https://www.researchgate.net/%20profile/Mykhaylo-Stashenko
https://orcid.org/0000-0003-0118-0165
https://orcid.org/0000-0003-0118-0165
https://scholar.google.com/%20citations?user=38BvAFQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/%20citations?user=38BvAFQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/%20citations?user=38BvAFQAAAAJ&hl=uk
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.21
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.21
https://orcid.org/0000-0002-3774-0032
https://orcid.org/0000-0002-3774-0032
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=BOu7qEEAAAAJ&hl
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=BOu7qEEAAAAJ&hl
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=BOu7qEEAAAAJ&hl
https://orcid.org/0000-0002-7068-9195
https://orcid.org/0000-0002-7068-9195
https://scholar.google.com.ua/%20citations?hl=uk&user=WVH3crgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/%20citations?hl=uk&user=WVH3crgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/%20citations?hl=uk&user=WVH3crgAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-4473-7883
https://orcid.org/0000-0003-4473-7883
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=MhJIipIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=MhJIipIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=MhJIipIAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224619200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224619200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224619200
https://orcid.org/0000-0003-1899-2530
https://orcid.org/0000-0003-1899-2530
https://scholar.google.com/%20citations?user=noE0pscAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com/%20citations?user=noE0pscAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com/%20citations?user=noE0pscAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.21
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.21
https://orcid.org/0000-0001-9499-885X
https://orcid.org/0000-0001-9499-885X
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=HcbEWcoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=HcbEWcoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/%20citations?user=HcbEWcoAAAAJ&hl=uk
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5. Видавнича діяльність працівників кафедри (відділу, центру) за 

наукометричними базами в 2022 році 
 

Кількість статей у виданнях, що входять до провідних 
міжнародних наукометричних баз даних 

Кількісний прояв 
показника 

WoS   
 Scopus   
Google Scholar 43 

  
6. Експертно-аналітична діяльність 
Протягом року працівниками Інституту здійснено: 
а) рецензування:  
– одного навчального посібника; 
– трьох збірників; 
– двох відгуків на автореферати;  
– двадцять однієї навчальної програми; 
– чотирьох програм спецкурсів; 
– двадцяти восьми магістерських робіт; 
– одинадцяти навчальних, навчально-методичних, методичних посібників; 
– шістдесяти методичних рекомендацій; 
– двадцяти п’яти методичних розробок; 
– трьох збірників матеріалів; 
– однієї освітньо-професійної програми підготовки магістрів; 
– однієї освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів; 
– двох студентських наукових робіт; 
– чотирьох атестаційних робіт; 
– двох методичних видань; 
– двох інформаційно-аналітичних матеріалів та аналітичних звітів; 
– однієї збірки поезій. 
 
7. Розробка програм, підручників, посібників, рекомендацій, інструктивно-

методичних листів, концепцій, положень тощо 
 

Підручники 
1. Шаламов Р. В., Ягенська Г. В. Пізнаємо природу : підруч. інтегрованого курсу 

для 5 кл. закл. загальної середньої освіти. Київ :Пропапір, 2022. 180 с. 
 

Посібники 
1. Кобель Г. П., Головіна Н. А., Шаварова Г. П. Основи метрології : навч. посіб. 

Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 125 c. 
2. Кобель Г. П., Головіна Н. А., Мартинюк О. С., Савош В. О. Лабораторний 

практикум з механіки : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 82 c. 
3. Муляр О. П. Методика навчання правознавства : навч. посіб. Луцьк : Вежа-

Друк, 2022. 164 с. 
 

Наукові збірники 
1. Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць / ред. 

кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. Луцьк, 2022. Вип. XVIII. Луцьк : ПП 
Іванюк В. П., 102 с. 
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Навчально-методичні комплекси 
1. План-графік підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів 

Волинської області у ВІППО на 2023 рік : зб. метод. матеріалів / упоряд.: В. В. Вітюк, 
Т. П. Верба, Г. С. Матейчик, О. Я. Демчук, Т. В. Гаврилюк. Луцьк : ВІППО, 2022. 

2. Рудь О. Медіаграмотність в умовах війни : навчально-методичний комплекс. 
Луцьк : ВІППО, 2022. 64 с. 

 
Методичні рекомендації 

1. Використання квест-технології в професійній діяльності педагога : методичні 
рекомендації / уклад. В. В. Камінська. Луцьк : Волинський ІППО, 2022. 64 с. 

2. Кобель Г. П., Головіна Н. А., Мартинюк О. С., Савош В. О. Лабораторний 
практикум з механіки : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 82 c. 

3. Муляр О. П. Завдання для самостійної роботи студентів з основ правознавства : 
методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 116 с. 

4. Трачук Т. В., Дем’янчук С. М. Ірраціональні рівняння : методичні 
рекомендації. Луцьк, 2022. 

5. Турчина Л. І. Психологічні умови благополуччя всіх учасників інклюзивної 
освіти : методичні рекомендації. Луцьк : ВІППО, 2022. 52 с. 

6. Турчина Л. І., Казмірчук Н. М. Адаптація особистості в освітньому просторі 
Нової української школи : методичні рекомендації. Луцьк : ВІППО, 2022. 68 с. 

7. Уникнення помилок при машинному перекладі наукових текстів з російської 
на українську мову : методичні рекомендації / уклад.: М. П. Гребенюк, Л. І. Гаврилюк. 
Луцьк : ВІППО, 2022. 40 с. 

 
Збірники інформаційно-аналітичних матеріалів 

1. Наукова продукція та публікації працівників Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти (2021 р.) : зб. анотованих матеріалів / уклад. 
О. Й. Дем’янюк. Луцьк : ВІППО, 2022. 108 с. 

2. Організація та проведення ЗНО–2021 у Волинській області : інформація та 
аналітика / авт.-упорядн.: А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк : ВІППО, 2022. 50 с. 

3. Учнівські олімпіади 2021/2022 н. р.: аналітика, результативність : зб. інформ.- 
аналіт. матеріалів / уклад. А. В. Миколайчук. Луцьк : ВІППО, 2022. 100 с. 
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ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
1. Форми організації науково-методичної роботи 
1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками місцевих органів 

управління освітою територіальних громад та центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників. 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу п’ятнадцяти інструктивно-
методичних нарад, восьми семінарів-практикумів, десяти інших форм науково-методичної 
роботи: 

 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний Назва заходу Дата 

проведення 
К-сть 
учасн. 

Форма 
підведення 
підсумків 

Січень 
1.  Вітюк В. В., 

відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А. 

Дистанційна едукація з питань 
партнерської взаємодії 
ВІППО та ЦПР ПП щодо 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

11 січня  60 Інформація  
про підвищення 
кваліфікації 
педагогів 
області 

2.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Інструктивно-методична 
нарада з відповідальними за 
проведення першого етапу 
XXVII обласної виставки 
дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині» 

11 січня 62 Інформація  
на сайті ВІППО 

3.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Семінар-нарада «ЗНО–2022: 
реєстрація до участі» 

28 січня 54 Опрацювання 
реєстраційної 
програми 

Лютий 
4.  Відділ 

початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М 

Студія професійного росту 
педагога-дошкільника 
«Внутрішня система якості 
освіти. ЕСЕRS-3» 
 

10 лютого 69 Інформація  
на сайті ВІППО 

5.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Семінар-нарада «Пробне 
ЗНО–2022: добір  
та підготовка прсоналу ПТ» 

23 лютого 21 Опрацювання 
технологічних 
карт «Інстуктор 
(старший 
інструктор) ПТ 
ПЗН–2022» 

Березень 
6.  Вітюк В. В., 

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

Інструктивно-методична 
нарада з відповідальними  
за проведення другого етапу 
XXVII обласної виставки 
дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині» 
 

22 березня 68 Виступ 
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7.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Інструктивно-методична 
нарада із членами фахових 
журі другого етапу XXVII 
обласної виставки 
дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині» 

23 березня 54 Виступ; критерії 
оцінювання 

8.  Вітюк В. В., 
відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А. 

Нарада з питань особливостей 
організації освітнього процесу 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників  
у ВІППО 

29 березня  87 Інформація  
про підвищення 
кваліфікації 
педагогів 
області 

Квітень 
9.  Вітюк В. В., 

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

Відкриття XXVII обласної 
виставки дидактичних  
та методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

15 квітня 84 Виступ 

10.  Відділ 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Regional Meeting 
«Розбудова якості дошкільної 
освіти» 

20 квітня 59 Інформація  
на сайті ВІППО 

Травень 
11.  Вітюк В. В., 

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

Інструктивно-методична 
нарада з відповідальними  
за освіту в ТГ. Підсумки 
участі педагогів області  
у першому турі 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022»  

4 травня 78 Інформація  
на сайті, лист 
ВІППО 

12.  Відділ 
початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Никитюк Л. М., 
Папіж С. В. 

Семінар-практикум 
«Супервізія як стратегія 
покращення якості 
викладання» 

12 травня  48  
 

Повідомлення 
на сайті ВІППО  

13.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Закриття XXVII обласної 
виставки дидактичних  
та методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

19 травня 84 Виступ, 
презентація 

14.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Семінар-нарада «Підготовка 
процедур НМТ–2022» 

25 травня 34 Опрацювання 
нормативної 
бази 
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Червень 
15.  Вітюк В. В., 

відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А. 

Нарада з питань підвищення 
кваліфікації вчителів закладів 
загальної середньої освіти, які 
забезпечуватимуть реалізацію 
нового Державного стандарту 
базової середньої освіти, 
«Нова українська школа: 
адаптаційний цикл базової 
середньої освіти» (які  
з певних причин не пройшли 
підвищення кваліфікації)  

01 червня 101 Списки слухачів 
курсів 
підвищення 
кваліфікації 

16.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної 
освіти,  
Мазурик Т. В. 

Семінар-практикум 
«Універсальний дизайн, 
створення інклюзивного 
середовища в закладах 
освіти» 

07 червня 100 Матеріали 
семінару 

17.  Відділ 
інформаційних 
технологій  
та дистанційної 
роботи, 
Гісь І. В. 

Вебсемінар «Сучасне освітнє 
інформаційне середовище 
засобами хмарних 
технологій» 

08 червня  22 Методичні 
рекомендації 

Липень 
18.  Відділ ЗНО  

та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Семінар-нарада «НМТ–2022: 
добір та підготовка персоналу 
ТЕЦ» 

06 липня 21 Робота з 
технологічними 
картами, 
інструктивними 
матеріалами 

Серпень 
19.  Відділ 

гуманітарних 
дисциплін,  
Олевська І. І., 
Сова О. О., 
Степанюк С.О. 
Бацмай С. А., 
Ураєва І. Г 

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

30 серпня 37 Інформація  
на сайті ВІППО 

20.  Відділ 
початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Никитюк Л. М., 
Папіж С. В. 

Інструктивно-методична 
нарада «Особливості 
організації освітнього процесу 
в початковій школі  
у 2022/2023 н. р.» 

30 серпня 72  Повідомлення 
на сайті ВІППО 

Вересень 
21.  Відділ 

початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Інформаційна зустріч 
«Пріоритетні напрями роботи 
ЗДО на 2022/2023 навчальний 
рік» 

07 вересня 49 Інформація  
на сайті ВІППО 
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22.  Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Григор’єва Н. В.,  
Кащенюк М. Р. 
 

Семінар-практикум 
«Організація науково-
методичної підтримки 
професійного розвитку 
вчителів природничої 
освітньої галузі в умовах 
реалізації Концепції НУШ» 

26 вересня 42 Інформація  
на сайті ВІППО 

Жовтень 
23.  Відділ 

початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Никитюк Л. М. 

Семінар-практикум 
«Формувальне оцінювання: 
компетентнісний підхід» 

12 жовтня 34  Напрацьовано 
інструменти 
підсумкового 
оцінювання 

24.  Відділ 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Студія професійного росту 
педагога-дошкільника 
«STREM-освіта  
в дошкільному закладі». 
«Система роботи  
з формування у дітей 
інженерного мислення» 

12 жовтня 56 Інформація  
на сайті ВІППО 

Листопад 
25.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності 

Семінар-нарада «Особливості 
вивчення соціальної  
і здоров’язбережувальної 
освітньої галузі у 5 класі 
НУШ» 

09 
листопада 

101 Методичні 
рекомендації. 
Матеріали  
з досвіду роботи  

26.  Відділ 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Педагогічний захід 
«Інноваційна компетентність 
як складова безперервного 
професійного розвитку 
педагога» 

09 
листопада 

49 Інформація  
на сайті ВІППО 

27.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Нарада з відповідальними  
за проведення першого етапу 
XXVIІI обласної виставки 
дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині» 

10 
листопада 

68 Виступ 

28.  Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Савош В. О.  

Інструктивно-методична 
нарада «Особливості 
викладання фізики  
та астрономії  
у 2022/2023 н. р.» 

10 
листопада  

78 Методичні 
рекомендації 

29.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Інструктивно-методична 
нарада з відповідальними  
за освіту в ТГ з питання участі 
педагогів області у першому 
турі всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023»  

10 
листопада 

90 Виступ. 
Інформація  
на сайті, лист 
ВІППО 
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30.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Інструктивно-методична 
нарада з відповідальними  
за проведення першого етапу 
XXVIІI обласної виставки 
дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині» 

10 
листопада 

90 Інформація  
на сайті, лист 
ВІППО  

Грудень 
31.  Вітюк В. В., 

відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А. 

Нарада для працівників ЦПР 
ПП та ТГ щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників 

Грудень  Виступ, 
презентація 

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

Семінар-практикум 
«Формувальне оцінювання: 
компетентнісний підхід» 

09 грудня 28  Напрацьовано 
інструменти 
підсумкового 
оцінювання 

33.  Відділ 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Педагогічний захід 
«Організація і проведення 
атестації педагогів закладів 
дошкільної освіти 

08 грудня 60 Інформація  
на сайті ВІППО 

 
1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  
Протягом року працівники Інституту організовували роботу п’яти постійно діючих 

семінарів, одинадцяти семінарів-практикумів, дванадцяти шкіл фахової майстерності, семи 
творчих майстерень, двадцяти однієї іншої форми науково-методичної роботи. 

  
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-сть 
учасн. 

Форма 
підведення 
підсумків 

Січень 
1.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л.,  
спільно  
з Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Струни Лисенка живії» 

13 січня 16 Інформатичні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості Миколи 
Лисенка на уроках 
музичного 
мистецтва  
та мистецтва 

2.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В.,  
Гісь І. В. 

Відкриття відбіркового 
етапу першого обласного 
туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 
2022» (номінація 
«Інформатика») 

17–21 січня 40 Інформація  
на сайті ВІППО 
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3.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Апробація 
тестових завдань ЗНО» 

24 січня 28 Інструктивно-
методичні 
матеріали 

4.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Олевська І. І. 

Відкриття першого 
обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 
(номінація «Основи 
правознавства») 

24–28 січня 12 Інформація  
на сайті ВІППО 

5.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Школа фахової 
майстерності «Професійний 
розвиток учителя 
математики в неперервній 
педагогічній освіті»: 
«Технології розвитку 
професійної компетентності 
вчителя математики» 

27 січня 42 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

6.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Григор’єва Н. В. 

Відкриття відбіркового 
етапу першого обласного 
туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 
2022» (номінація 
«Біологія») 

31 січня – 
04 лютого 

23 Інформація  
на сайті ВІППО 

Лютий 
7.  Вітюк В. В., 

відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Червінська Н. Л. 

Відкриття першого 
обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 
(номінація «Мистецтво») 

07–11 
лютого 

13 Інформація  
на сайті ВІППО 

8.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-практикум  
для вчителів математики  
з теми «Методика 
розв’язування завдань 
математичних змагань: 
олімпіад, конкурсів, 
турнірів» 

14 лютого 42 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

9.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Гісь І. В. 

Відкриття фінального етапу 
першого обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 
(номінація «Інформатика») 

14–18 
лютого 

12 Інформація  
на сайті ВІППО 
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10.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Григор’єва Н. В. 

Відкриття фінального етапу 
першого обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 
(номінація «Біологія») 

21–23 
лютого 

12 Інформація  
на сайті ВІППО 

Березень 
11.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Постійно діючий 
проблемний семінар 
«Реалізація принципу 
наступності при вивченні 
математики – необхідна 
умова забезпечення якості 
шкільної математичної 
освіти» 

21 березня 38 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

12.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 
Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. О. 

Семінар-практикум 
(консультація) для вчителів 
математики з теми 
«Методика розв’язування 
завдань математичних 
змагань: олімпіад, 
конкурсів, 
турнірів» 

28 березня 45 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

Квітень 
13.  Відділ 

інформаційних 
технологій  
та дистанційної 
роботи, 
Гісь І. В. 

Творча група вчителів 
«Використання вільного 
програмного забезпечення 
при вивченні інформатики» 

13 квітня  8 Розробка  
і розміщення 
матеріалів на сайт 
групи «Вільне 
програмне 
забезпечення» 

14.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Відкриття XXVII обласної 
виставки дидактичних  
та методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

15 квітня 78 Інформація  
на сайті, 
презентація 
матеріалів  
у бібліотеці 
ВІППО 

15.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-практикум 
«Методика розв’язування 
завдань математичних 
змагань: олімпіад, 
конкурсів, турнірів» 

18 квітня 43 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Навчально-методичний 
семінар «Організаційні  
і змістово-методичні 
стратегії забезпечення 
духовно-морального 
виховання учнів Нової 
української школи» 

19 квітня 16 Виконання 
тестових завдань 
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(Столинсько-Смолярська 
гімназія Рівненської ТГ 
Волинської обл.) 

17.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти,  
Мазурик Т. В. 
 

Семінар-практикум 
«Взаємодія фахівців ІРЦ  
з командою психолого-
педагогічного супроводу 
щодо надання підтримки 
дітям з особливими 
освітніми потребами  
в освітньому процесі» 

28 квітня 96 
 

Інформація  
на сайті ВІППО 

Травень 
18.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-практикум  
для вчителів математики  
з теми «Методика 
розв’язування завдань 
математичних змагань: 
олімпіад, конкурсів, 
турнірів» 

18 травня 35 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

19.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л.,  
спільно з 
Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Геніальний архітектор, 
великий модерніст. Антоніо 
Гауді» 

18 травня 15 Інформаційні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості Антоніо 
Гауді на уроках 
образотворчого 
мистецтва  
та мистецтва 

20.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Закриття XXVII обласної 
виставки дидактичних  
та методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

19 травня 70 Виставка 
відзначених робіт 
у бібліотеці 
ВІППО, 
віртуальна 
виставка на сайті 
ВІППО  

21.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 
(співорганізатор, 
спільно з ЛРЦОЯО) 

Науково-методичний 
семінар «Впровадження 
технологій зовнішнього 
оцінювання якості освіти в 
реалізації освітньої 
реформи: проблеми  
та перспективи»  

25 травня 34 Практикум роботи 
з програмою 
тестування НМТ–
2022 

22.  Відділ 
інформаційних 
технологій  
та дистанційної 
роботи, 
Гісь І. В. 

Семінар-тренінг 
«Програмно-методичне 
забезпечення викладання 
інформатики в НУШ» 

25 травня  25 Список 
рекомендованого 
ПЗ 

Червень 
23.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання 

Постійно діючий семінар 
«Науково-методичне 
забезпечення навчання 

05 червня 46 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 
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шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

математики у закладах 
загальної середньої освіти»: 
«Підбиття підсумків  
та визначення перспектив 
подальшої діяльності» 

24.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О., 
Приймачук Л. О.  

Цикл семінарів-тренінгів 
«Навчання педагогічних 
працівників для роботи  
на пунктах тестування 
НМТ–2022»  

16 червня 
 

20 Опрацювання 
демоверсії 
програми 
тестування НМТ–
2022 

Липень 
25.  Відділ ЗНО  

та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О., 
Приймачук Л. О.  

Цикл семінарів-тренінгів 
«Навчання педагогічних 
працівників для роботи  
на пунктах тестування 
НМТ–2022»  

14 липня 
 

28 Опрацювання 
демоверсії 
програми 
тестування НМТ–
2022 

Вересень 
26.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В., 
відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. О. 

Постійно діючий семінар 
«Науково-методичне 
забезпечення навчання 
математики у закладах 
загальної середньої освіти»: 
«Про вивчення математики 
у 2022/2023 навчальному 
році» 

14 вересня 68 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

27.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
спільно з 
Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Незбагненний світ музики 
Нікколо Паганіні» 

14 вересня 20 Інформаційні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості Нікколо 
Паганіні на 
уроках музичного 
мистецтва  
та мистецтва 

28.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 
(співорганізатор, 
спільно з УЦОЯО) 

Науково-методичний 
вебінар «PISA–2022  
у закладах освіти: 
особливості комп’ютерного 
тестування» 

19 вересня 28 Опрацювання 
інструктивно-
методичних 
матеріалів PISA 

29.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 
Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. О. 

Вебінар «Цифровий 
освітній простір учителя 
Нової української школи» 

20 вересня 56 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

30.  Кафедра теорії  
та методики 

Вебінар «Оцінювання 
результатів навчання 

23 вересня 81 Вироблення 
методичних 
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викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

здобувачів освіти в Новій 
українській школі» 

рекомендацій 

31.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О.  

Науково-методичний 
вебінар «Управлінський 
супровід та роль керівника 
закладу освіти – учасника 
PISA» 

26 вересня 21 Ознайомлення зі 
сценарієм 
проведення 
моніторингу в ЗО 

32.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
спільно з 
Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Оперна одіссея Соломії 
Крушельницької 

29 вересня 17 Інформаційні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості Соломії 
Крушельницької 
на уроках 
музичного 
мистецтва  
та мистецтва 

Жовтень 
33.  Відділ практичної 

психології  
і соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р., 
Казмірчук Н. М. 

Семінар-практикум 
«Психологічний супровід  
в умовах сучасної школи» 

04 жовтня 47 Презентація, 
інформація  
на сайті ВІППО 

34.  Відділ освітньої та 
інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
спільно  
з Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Казковий живопис Марії 
Приймаченко» 

07 жовтня 27 Інформаційні 
матеріали з 
питання вивчення 
творчості Марії 
Приймаченко  
на уроках 
образотворчого 
мистецтва  
та мистецтва  

35.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Школа фахової 
майстерності «Професійний 
розвиток учителя 
математики в неперервній 
педагогічній освіті»: 
«Технології розвитку 
професійної компетентності 
вчителя математики» 

11 жовтня 42 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

36.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Постійно діючий семінар 
«Методика навчання 
розв’язування олімпіадних 
завдань з математики» 

19 жовтня 39 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

37.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-практикум для 
вчителів математики з теми 
«Методика розв’язування 
завдань математичних 
змагань: олімпіад, 
конкурсів, турнірів» 

21 жовтня 43 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 
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38.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
спільно з 
Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Містер досконалість: 
Леонардо да Вінчі» 

21 жовтня 25 Інформаційні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості 
Леонардо да Вінчі 
на уроках 
образотворчого 
мистецтва  
та мистецтва  

39.  Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Олевська І. І.,  
Сова О. О., 
Степанюк С. О. 
Бацмай С. А., 
Ураєва І. Г. 

Методичний хаб 
«Професійний розвиток 
педагогів в умовах 
реформування освітньої 
галузі». (Школа молодого 
педагога історії  
та правознавства, 
української мови  
і літератури, зарубіжної 
літератури, мов 
національних меншин, 
іноземних мов) 

26 жовтня 23 Інформація  
на сайті ВІППО 

40.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

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

29 жовтня 23 Інформація  
на сайті ВІППО 

41.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти,  
Мазурик Т. В. 

Семінар-практикум 
«Психологічні аспекти 
формування готовності 
педагогів до професійної 
діяльності в умовах 
інклюзивного освітнього 
середовища 

31 жовтня 
 

62 
 

Інформація  
на сайті ВІППО 

42.  Відділ 
інформаційних 
технологій  
та дистанційної 
роботи, 
Гісь І. В. 

Семінар-нарада 
«Розв’язування задач  
з інформатики мовою 
Python» 

31 жовтня  28 Турнір  
з розв’язування 
задач на Eolymp 

Листопад 
43.  Відділ ЗНО  

та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Навчально -методичний 
семінар «Апробація 
тестових завдань 
ЗНО/НМТ» 

04 
листопада 

20 Інструктивно-
методичні 
матеріали 

44.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

Педагогічний захід 
«Інноваційна 
компетентність як складова 
безперервного професійного 
розвитку педагога» 

09 
листопада 

38 Інформація  
на сайті ВІППО, 
презентація 

45.  Кафедра теорії  
та методики 

Семінар-нарада з теми 
«Підсумки заочного туру  

09 
листопада 

38 Вироблення 
методичних 
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викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В., 
відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. О. 

та консультації щодо 
організації очного туру  
ХІХ обласної математичної 
олімпіади імені Академіка 
М. П. Кравчука» 

рекомендацій 

46.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
спільно  
з Волинською 
обласною 
бібліотекою  
для юнацтва 

Мистецька вітальня 
«Співець радощів і смутку: 
Микола Леонтович» 

29 
листопада 

15 Інформатичні 
матеріали  
з питання 
вивчення 
творчості Миколи 
Леонтовича  
на уроках 
музичного 
мистецтва  
та мистецтва 

Грудень 
47.  Вітюк В. В., 

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

Діалог-сесія з керівниками 
обласних авторських 
лабораторій 

01 грудня 20 Плани роботи  
на 2023 рік, 
інформація  
на сайті ВІППО 

48.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти,  
Мазурик Т. В. 

Семінар-практикум 
«Створення інклюзивного 
середовища у закладах 
дошкільної освіти: 
управлінський, методичний 
та практичний аспекти»  
для директорів ІРЦ, 
ЦПРПП та спеціальних ЗО 

07 грудня 20 Інформація  
на сайті ВІППО 

49.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Інструктивно-методична 
нарада для членів фахових 
журі всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 
2023» 

14 грудня 20 Плани роботи  
на 2023 рік, 
інформація  
на сайті ВІППО 

50.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

Обласна школа 
педагогічної майстерності 
«Педагогічний стартап» 

15 грудня 28 Інформація  
на сайті ВІППО; 
відеотека, 
презентації, 
матеріали  
з досвіду роботи 

51.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 

Школа педагогічної 
майстерності 
«Педагогічний стартап»  
на базі досвіду переможців 
та лауреатів конкурсу 
«Учитель року – 2022» в 

15–16 
грудня 

100 Матеріали  
з досвіду роботи 
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Свитка Н. В., 
Червінська Н. Л., 
Олевська І. І., 
Григор’єва Н. В., 
Гісь І. В. 

номінаціях: 
 «Мистецтво», 
«Правознавство», 
«Біологія»,  
«Інформатика» 

52.  Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Шинкарук І. В. 

Обласна школа 
педагогічної майстерності 
«Педагогічний стартап» 

16 грудня 35 Інформація  
на сайті ВІППО; 
відеотека, 
презентації, 
матеріали  
з досвіду роботи 

53.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-практикум для 
вчителів математики з теми 
«Методика розв’язування 
завдань математичних 
змагань: олімпіад, 
конкурсів, турнірів» 

27 грудня 43 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

 
1.3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (з 

отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації) 
Протягом року працівники Інституту провели двадцять три навчально-методичних 

семінари, вісім тренінгів, шістдесят п’ять семінарів-тренінгів, п’ятдесят сім семінарів-
практикумів, вісімнадцять заходів інших форм науково-методичної роботи. 

 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний Назва заходу Дата 

проведення 
К-сть 
учасн. 

Форма 
проведення 

Січень 
1.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Організація навчання  
через дослідження  
на основі запитів учнів 
початкової школи» 

05 січня 40 Онлайн 

2.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Організація навчання через 
дослідження на основі запитів 
учнів початкової школи» 

06 січня  38 Онлайн 

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

Вебсемінар-практикум 
«Формування внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти» 

11–12 січня 45 Онлайн 

4.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я.  

Навчально-методичний 
семінар «Моніторинг якості 
професійної діяльності  
як технологія і мотиваційний 
фактор педагога НУШ» 

20 січня 34 Онлайн 

5.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності 
Червінська Н. Л.  

Семінар-практикум 
«Використання сучасних 
інформаційно-комп’ютерних 
технологій для реалізації 
компетентнісного підходу  
в мистецькій освіті» 

20–21 січня 38 Онлайн 
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6.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Урок в технологіях 
критичного мислення: 
менеджмент, аналіз, 
самоаналіз» 

21 січня 29 Онлайн 

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

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та 
медіаінформаційна 
грамотність в інноваційному 
освітньому менеджменті» 

25 січня 26 Онлайн 

8.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

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

25–26 січня 34 Онлайн 

9.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л.  

Семінар-практикум 
«Використання сучасних 
інформаційно-комп’ютерних 
технологій для реалізації 
компетентнісного підходу  
в мистецькій освіті» 

25–26 січня 22 Онлайн 

10.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Олевська І. І. 

Семінар-тренінг «Інноваційні 
технології викладання історії 
та правознавства» 

26 січня  20 Онлайн  

11.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивні 
технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами» 

26–27 січня 
 

42 
 

Онлайн 

12.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Кобель Г. П. 

Семінар-тренінг 
«Експериментальні задачі  
з фізики» 

26, 28 січня  
 

27 Онлайн 

13.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Управління 
розвитком професійної 
компетентності педагогічних 
працівників: технологічний 
аспект» 

31 січня 23 Онлайн 

14.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Творчий 
урок математики: який він 
сьогодні?» 

31 січня 36 Онлайн 

Лютий 
15.  Кафедра педагогіки  

та психології, 
Вітюк В. В. 

Семінар-тренінг 
«Компетентнісний урок» 

03–04 
лютого 

34 Онлайн 

16.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Сертифікація 
педагогів як складова 
індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку: 
формат та етапи проведення» 

03–04 
лютого 

27 Онлайн 
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17.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Степанюк С. О. 

Семінар-тренінг «Урок 
зарубіжної літератури в НУШ: 
орієнтири і технології» 

07–09 
лютого  

24 Онлайн 

18.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
«Музично-творча діяльність 
як ефективний метод 
формування мистецьких 
уподобань учнів» 

08–09 
лютого 

24 Очна 

19.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

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

09–10 
лютого 

37 Онлайн 

20.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  
 

Семінар-практикум 
«Реалізація Державного 
стандарту базової середньої 
освіти в природничій освітній 
галузі»  

17 лютого 26 Онлайн 

21.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Муляр О. П. 

Семінар-тренінг «Методичні 
аспекти впровадження 
інтегрованого курсу 
“Культура добросусідстваˮ в 
Новій українській школі» 

18 лютого 
 

34 Онлайн 

22.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Донець І. В. 

Семінар-тренінг «Психолого-
педагогічні чинники 
спілкування вчителя» 

22 лютого 
 

27 Онлайн 

23.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг «Методичний 
інструментарій вчителя курсу 
“Пізнаємо природуˮ  
(за модельною програмою  
Р. Шаламова)» 

22–23 
лютого 
 

28 Онлайн 

24.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Семінар-практикум 
«Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти в ЗЗСО 

22–23 
лютого  
 

25 Онлайн 

25.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Моніторинг якості 
професійної діяльності  
як технологія і мотиваційний 
фактор педагога НУШ» 

23 лютого 24 Онлайн 

26.  Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання,  
Никитюк Л. М., 
Папіж С. В. 

Тренінг «Діяльнісній підхід  
як основа організації 
освітнього процесу  
в початковій школі» 

23 лютого, 
14–15 
грудня 

32  Онлайн 

27.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

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

24 лютого 
 

33 Онлайн 
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28.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Навчаємо 
математики відповідно до 
Концепції “Нова українська 
школаˮ: методики  
і технології» 

25 лютого 
 

34 Онлайн 

Березень 
29.  Ресурсний центр 

підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивні 
технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами» 

15–16 
березня 

28 Онлайн 

30.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Моніторингові 
дослідження у внутрішній 
системі якості освіти ЗЗСО: 
організація та проведення» 
(платний) 

22–23 
березня 

20 Онлайн 

31.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг «Вивчення 
сучасних біотехнологій  
у школі з допомогою 
моделювання» 

29–31 
березня 

24 Онлайн 

Квітень 
32.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум «Розвиток 
креативності учнів через 
застосування оригінальних 
технік малювання» 

05–06 квітня 36 Онлайн 

33.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Підвищення соціальної  
і здоров’язбережувальної 
компетентності педагогічних 
працівників» 

06 квітня  20 Онлайн 

34.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

Семінар-тренінг «Розвиток 
емоційного інтелекту 
педагога» 

06–07 квітня 23 Онлайн 

35.  Кафедра педагогіки  
і психології 
Кінах Н. В. 
 

Семінар-тренінг «Формування 
креативності й проактивності 
педагога» 

06–07квітня 20 Онлайн 

36.  Відділ практичної 
психології  
і соціальної роботи, 
Казмірчук Н. М. 

Семінар-тренінг «Розвиток 
життєвих компетентностей 
учасників освітнього 
процесу» 

06–07 квітня 20 Онлайн 

37.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Вітюк В. В., 
Трачук Т. В. 

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

06–07 квітня 36 Онлайн 

38.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Мартинюк О. С. 

Семінар-тренінг «Інноваційні 
напрямки STEM-технологій 
як засоби реалізації 
неперервної освіти» 

07 квітня 
 

31 Онлайн 
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39.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  

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

07–08 квітня 21 Онлайн 

40.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Турчина Л. І. 

Семінар-практикум 
«Психологічне благополуччя 
всіх учасників інклюзивного 
навчання» 

08 квітня 27 Онлайн 

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

Вебсемінар-практикум 
«Формування внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти» 

8, 11 квітня 35 Онлайн 

42.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивна 
освіта в умовах реформування 
галузі освіти в Україні. 
Управлінський аспект» 

11–12 квітня 
 

21 Онлайн 

43.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності,  
Силюк А. М. 

Семінар-практикум 
«Волинезнавство в освітній  
та виховній практиці сучасної 
школи»  

13–14 квітня 34 Онлайн 

44.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Остапйовський І. Є. 

Навчально-методичний 
семінар «Професійне 
спілкування педагога НУШ» 

14 квітня 21 Онлайн 

45.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління мотивацією 
професійної діяльності 
керівних та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» 

14 квітня 37 Онлайн 

46.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Організація навчання через 
дослідження на основі запитів 
учнів початкової школи» 

14 квітня 37 Онлайн 

47.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
«Музично-творча діяльність 
як ефективний метод 
формування мистецьких 
уподобань учнів» 

14–15 квітня 31 Онлайн 

48.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Кутовий Р. С.  

Навчально-методичний 
семінар «Організація та 
проведення моніторингових 
досліджень якості освіти в 
умовах інноваційного 
освітнього середовища» 

14–15 квітня 26 Онлайн 
 

49.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Урок в технологіях 
критичного мислення: 
менеджмент, аналіз, 
самоаналіз» 

15 квітня 31 Онлайн 

50.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Турчина Л. І. 

Семінар-тренінг «Професійне 
вигорання і професійні 
деформації працівників 
освітніх організацій» 

18 квітня 26 Онлайн 
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51.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Основи 
інклюзивного навчання 
іноземної мови» 

18–19 квітня 
 

39 Онлайн 

52.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Навчаємо 
математики відповідно до 
Концепції “Нова українська 
школаˮ: методики  
і технології» 

27 квітня 
 

35 Онлайн 

53.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг 
«Творчий урок математики: 
який він сьогодні?» 

28 квітня 35 Онлайн 

54.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Формування інноваційної 
компетентності педагогів» 

29 квітня  48 Онлайн 

55.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Як 
формувати в учнів уміння  
і навички організації 
дослідницької діяльності  
на уроках математики: 
пошуки і знахідки (з досвіду 
роботи)» 

29 квітня 
 

36 Онлайн 

56.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг 
«Використання міжнародних 
ресурсів з методики навчання 
географії 

28–29 квітня 23 Онлайн 

Травень 
57.  Кафедра теорії  

та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Миць М. Я. 

Семінар-тренінг «Викладання 
міжпредметних зв'язків у 
вивченні дисциплін 
суспільно-гуманітарного 
циклу» 

06 травня 26 Онлайн 

58.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Кащенюк М. Р. 
 

Семінар-практикум 
«Реалізація інноваційних 
підходів НУШ при організації 
освітнього процесу з хімії» 

11травня 21 Онлайн  

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

Семінар-практикум 
«Освітньо-професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

11 травня 23 Онлайн  

60.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 
«Віртуальна книжкова 
виставка – багатокомпонентна 
форма популяризації 
інформаційних ресурсів 
шкільної бібліотеки» 

12 травня 20 Онлайн 
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61.  Вітюк В. В., 
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Ягенська Г. В., 
Григор’єва Н. В., 
Сусь С. І.,  
Мазурик Т. В., 
Кащенюк М. Р., 
Романюк С. В. 

Робота воркшопів за 
підсумками XXVII обласної 
виставки дидактичних  
та методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» за програмою 
методичного хабу 
«Професійний розвиток 
педагогів в умовах 
реформування освітньої 
галузі» 

13, 16, 17, 18 
травня 

366 Онлайн  

62.  Кафедра 
менеджменту освіти,  
Остапйовський І. Є., 
Радецька І. В. 

Навчально-методичний 
семінар «Контрольно-
аналітична діяльність 
педагога НУШ» 

13 травня 32 Онлайн  

63.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Муляр О. П.,  
Жалко Т. Й. 

Семінар-тренінг «Ігрові 
технології в освітньому 
процесі НУШ» 

16 травня 
 

41 Онлайн  

64.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Олевська І. І. 

Семінар-тренінг «Інноваційні 
технології викладання історії 
та правознавства» 

17 травня 25 Онлайн  

65.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Гребенюк А. В. 

Семінар-практикум «Культура 
популяризації науки в 
сучасних інтернет-медіа» 

18 травня 32 Онлайн 

66.  Відділ практичної 
психології  
і соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р., 
Турчина Л. І.  

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

18 травня 31 Онлайн 

67.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  
 

Семінар-практикум 
«Реалізація Державного 
стандарту базової середньої 
освіти в природничій освітній 
галузі»  

19 травня 26 Онлайн 

68.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивні 
технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами» 

19–20 
травня 
 

28 Онлайн 

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

Семінар-практикум «Інтернет-
сервіси. Готуємось до уроку» 

24 травня 27 Онлайн 

70.  Відділ практичної 
психології  
і соціальної роботи,  
Андрейчин С. Р. 

Семінар-тренінг 
«Артметоди в освітньому 
просторі: теорія і практика» 

25 травня 24 Онлайн 
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71.  Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В. 

Семінар-практикум «Інтернет-
сервіси. Готуємось до уроку» 

25 травня 31 Онлайн 

72.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Навчаємо 
математики відповідно до 
Концепції “Нова українська 
школаˮ: методики і технології» 

27 травня 39 Онлайн 

73.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Інтегрований курс 
“Культура добросусідстваˮ  
як засіб управління розвитком 
соціальної, громадянської  
та міжкультурної 
компетентностей суб’єктів 
освітнього процесу в НУШ» 

30 травня 21 Онлайн 

74.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

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

30–31 
травня 

36 Онлайн 

Червень 
75.  Відділ природничих 

дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  
 

Семінар-практикум 
«Реалізація Державного 
стандарту базової середньої 
освіти в природничій освітній 
галузі» 

01 червня 23 Онлайн 

76.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.,  
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Семінар-практикум 
«Формування та розвиток 
рефлексивних умінь 
педагогів. Створення 
портфоліо вчителя» 

02–03 
червня 

21 Онлайн 

77.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Навчання 
іноземної мови  
на початковому етапі  
з використанням методу 
асоціативних символів» 

02–03 
червня  

109 Онлайн 

78.  Відділ виховної 
роботи, 
Вітюк В. В., 
Никитюк І. В. 
 

Семінар-практикум 
«Створення превентивного 
виховного простору через 
науково-методичне 
забезпечення розвитку 
компетентностей педагогів» 
(програма методичного хабу 
«Професійний розвиток 
педагогів в умовах 
реформування освітньої 
галузі») 

07 червня 30 Онлайн 
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79.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Інтегрований курс 
“Культура добросусідства” як 
засіб управління розвитком 
соціальної, громадянської  
та міжкультурної 
компетентностей суб’єктів 
освітнього процесу в НУШ» 

07 червня 23 Онлайн 

80.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  
 

Семінар-практикум 
«Реалізація Державного 
стандарту базової середньої 
освіти в природничій освітній 
галузі» 

07 червня 23 Онлайн 

81.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Онищук О. О. 

Семінар-тренінг «Ефективні 
технологічні рішення  
та цифрові інструменти  
для педагогів» 

07–08 
червня 
 

24 Онлайн 

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

Семінар-практикум 
«Формувальне оцінювання 
навчальних досягнень учнів» 

07–08 
червня 

 Онлайн 

83.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг «Діяльнісний 
підхід у вивченні курсу 
“Пізнаємо природу”» 

08–09 
червня 
 

27 Онлайн 

84.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А.  

Семінар-практикум 
«Організація навчання через 
дослідження на основі запитів 
учнів початкової школи» 

09 червня 22 Онлайн 

85.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Олевська І. І. 

Семінар-тренінг «Реалізація 
Державного стандарту базової 
середньої освіти  
в громадянській та історичній 
освітній галузі» 

09 червня 27 Онлайн 

86.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Ураєва І. Г. 

Семінар-тренінг 
«Комунікативні моделі  
та практики змішаного  
і дистанційного навчання 
іноземних мов» 

10 червня  26 Онлайн 

87.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Миць М. Я. 

Семінар-тренінг «Система 
національно-патріотичного 
виховання в освітніх закладах» 

16 червня  
 

25 Онлайн 

88.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Навчання 
іноземної мови на початковому 
етапі з використанням методу 
асоціативних символів» 

21 червня  
 

109 Онлайн 

89.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Організація навчання через 
дослідження на основі запитів 
учнів початкової школи» 

22 червня  25 Онлайн 
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90.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі якості 
освіти: управлінський аспект» 

22 червня 32 Онлайн 

91.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі 
забезпечення якості освіти» 

23 червня 27 Онлайн 

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

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта  
та медіаінформаційна 
грамотність в інноваційному 
освітньому менеджменті» 

24 червня 27 Онлайн 

93.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Розвиваємо 
компетентності, навчаючи 
розв'язувати задачі 
міжпредметного змісту» 

28 червня 
 

35 Онлайн 

94.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л., 
Поліщук Н. А., 
Сагайко В. С. 

Тренінг – підвищення 
кваліфікації тренерів-
педагогів, педагогів закладів 
загальної середньої освіти,  
які забезпечуватимуть 
реалізацію нового Державного 
стандарту базової середньої 
освіти, «Нова українська 
школа: адаптаційний цикл 
базової середньої освіти».  
Освітні галузі «Мистецтво»,  
«Соціальна  
і здоров’язбережувальна 
складові освіти», 
«Фізична культура» 

28 червня – 
01 липня 

55 
 

Онлайн 

95.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Розвиваємо 
компетентності, навчаючи 
розв'язувати задачі 
міжпредметного змісту» 

29 червня 
 

35 Онлайн 

96.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг 
«Як формувати в учнів уміння 
 і навички організації 
дослідницької діяльності на 
уроках математики: пошуки і 
знахідки (з досвіду роботи)» 

30 червня 
 

36 Онлайн 

Серпень 
97.  Відділ початкового 

навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Никитюк Л. М., 
співорганізатор 
Папіж С. В. 

Додаткова сесія для вчителів 
початкової школи з метою 
підготовки педагогів  
до реалізації Концепції «Нова 
українська школа» 

10–23 
серпня  

 Онлайн  
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98.  Кафедра теоріїта 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг «Діяльнісний 
підхід у вивченні курсу 
«Пізнаємо природу» (5 клас, 
НУШ)» 

25-26 серпня 27 Онлайн 

99.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т.В 

Семінар-тренінг «Творчий 
урок математики: який він 
сьогодні?» 

31 серпня 35 Онлайн 

Вересень 
100.  Кафедра 

менеджменту освіти,  
Шинкарук І. В. 

Семінар-практикум 
«Методичні аспекти 
змішаного навчання» 

15 вересня 34 Онлайн  

101.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Рубльова Н. О. 

Семінар-практикум «Цифрова 
компетентність як фактор 
підвищення фахової 
майстерності педагога» 

16 вересня 22 Онлайн  

102.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

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

20–21 
вересня 

35 Онлайн  

103.  Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Папіж С. В. 

Тренінг «Використання 
цифрових технологій 
дистанційного навчання» 

20–21 
вересня 

 Онлайн  

104.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Ягенська Г. В. 

Семінар-тренінг «Діяльнісний 
підхід у вивченні курсу 
“Пізнаємо природу”» (5 клас, 
НУШ)» 

20–23 
вересня 
 

29 Онлайн 

105.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Силюк А. М. 

Семінар-практикум «Сучасні 
підходи до організації роботи 
шкільного музею» 

22–23 
вересня 

29 Онлайн 

106.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності,  
Камінська В. В. 

Семінар-практикум «Розвиток 
професійних компетентностей 
педагогів засобами квест-
технології» 

26 вересня 29 Онлайн 

107.  Відділ практичної 
психології  
і соціальної роботи, 
Казмірчук Н. М. 

Семінар-тренінг «Формування 
безпечного освітнього 
середовища» 

27–28 
вересня 

26 Онлайн  
 

108.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Вітюк В. В., 
Трачук Т. В. 

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

28 вересня 36 Онлайн 

109.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Корнейко А. О., 
Приймачук Л. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Особливості 
організації діяльності 
залученого персоналу  
в пунктах проведення ЗНО–
2022» 

29 вересня 21 Онлайн  
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110.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Турчина Л. І. 

Семінар-практикум 
«Психологічне благополуччя 
всіх учасників інклюзивного 
навчання» 

29–30 
вересня 

23 Онлайн  

111.  Кафедра 
менеджменту освіти,  
Радецька І. В. 

Тренінг «Серфінг управління 
як інноваційний ресурс  
у роботі керівника закладу 
освіти» 

29–30 
вересня 

23 Онлайн  

112.  Відділ ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Корнейко А. О., 
Приймачук Л. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Особливості 
організації діяльності 
залученого персоналу  
в пунктах проведення ЗНО–
2022» 

30 вересня 23 Онлайн  
 

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

Семінар-практикум 
«Освітньо-професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

30 вересня 25 Онлайн  
 

Жовтень 
114.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А.  

Семінар-практикум 
«Формування інноваційних 
компетентностей педагогів» 

04 жовтня 32 Онлайн 

115.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 
 

Тренінг «Розроблення 
індивідуальної програми 
розвитку для учнів  
з особливими освітніми 
потребами, які навчаються  
в інклюзивних класах». 

04–05 
жовтня 
 

36 
 

Онлайн  
 

116.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Корнейко М. М. 

Навчально-методичний 
семінар «Особливості 
організації практичних занять 
із предмету “Захист України” 
(рівень стандарт) в закладах 
загальної середньої освіти» 

06–08 
жовтня 

48 Очна 

117.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивні 
технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами» 

06–07 
жовтня 
 

 25 Онлайн  

118.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Методичний хаб «Практика 
управління закладом освіти 

06–07 
жовтня 

21 Онлайн  

119.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Муляр О. П. 

Семінар-тренінг «Інтегроване 
навчання та технології 
критичного мислення  
в освітньому процесі НУШ» 

10–11 
жовтня 

20 Онлайн  

120.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 

Семінар-тренінг 
«Інформаційно-цифрова 
компетентність та цифрові 

11 жовтня 25 Онлайн  
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предметів, 
Онищук О. О. 

інструменти для педагога 
НУШ» 

121.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  

Семінар-практикум 
«Реалізація Державного 
стандарту базової середньої 
освіти в природничій освітній 
галузі»  

12 жовтня 21 Онлайн  

122.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів освіти з іноземної 
мови» для вчителів 
англійської мови Маневицької 
ТГ 

19–20 
жовтня  

23 Онлайн  

123.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Управління 
розвитком професійної 
компетентності педагогічних 
працівників: технологічний 
аспект» 

21 жовтня 22 Онлайн  

124.  Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Остапенко Н. С. 

Семінар-тренінг «Критичне  
та креативне мислення: 
розвиваємо  
та вдосконалюємо» 

24–25 
жовтня 

 Онлайн  

125.  Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Миць М. Я. 

Семінар-тренінг «Система 
національно-патріотичного 
виховання в освітніх 
закладах» 

25 жовтня  23 Онлайн  

126.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум «Техніки 
образотворчого мистецтва  
як засіб розвитку естетичного 
світосприйняття учнів» 

25–26 
жовтня 

31 Онлайн  

127.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Семінар-практикум 
«Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти в ЗЗСО 

25–26 
жовтня 

20 Онлайн  

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

Семінар-практикум 
«Освітньо-професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

26 жовтня 24 Онлайн  

129.  Кафедра педагогіки 
та психології, 
Вітюк В. В. 

Семінар-практикум 
«Технології роботи з дітьми  
із особливими освітніми 
потребами» 

26–27 
жовтня 

33 Онлайн  

130.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 
«Віртуальна книжкова 
виставка – багатокомпонентна 
форма популяризації 
інформаційних ресурсів 
шкільної бібліотеки» 

27 жовтня 25 Онлайн  



66 

131.  Кафедра 
менеджменту освіти,  
Остапйовський І. Є., 
Радецька І. В. 

Навчально-методичний 
семінар «Контрольно-
аналітична діяльність 
педагога НУШ» 

27 жовтня 30 Онлайн  

132.  Кінах Н. В., 
Остапйовський О. І. 

Семінар-тренінг 
«Дизайн – мислення в роботі 
педагога» 

27–28 
жовтня 

32 Онлайн  

133.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Моніторингові 
дослідження у внутрішній 
системі якості освіти ЗЗСО: 
організація та проведення» 

27–28 
жовтня 

30 Онлайн  

134.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  

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

27–28 
жовтня 

20 Онлайн  

135.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Управління 
розвитком професійної 
компетентності педагогічних 
працівників: технологічний 
аспект»  

28 жовтня 27 Очна 

136.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Навчаємо 
математики відповідно до 
Концепції “Нова українська 
школа: методики  
і технології”» 

31 жовтня 
 

38 Онлайн 

Листопад  
137.  Відділ освітньої  

та інноваційної 
діяльності, 
Поліщук Н. А. 

Семінар-практикум 
«Підвищення соціальної  
і здоров’язбережувальної 
компетентності педагогічних 
працівників» 

01 
листопада 

29 Онлайн 

138.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів,  
Оксенюк І. Л. 

Семінар-практикум «Розвиток 
інформаційно-цифрової 
компетентності педагога 
засобами хмарних 
технологій»  

01–02 
листопада  

49 Онлайн 

139.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів освіти з іноземної 
мови» 

01–02 
листопада  

20 Онлайн 

140.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності, 
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
«Застосування ігрового 
методу в музичному 
мистецтві як ефективного 
засобу розвитку творчих 
здібностей учнів» 

03 
листопада 

27 Очна 

141.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А. 

Семінар-тренінг «Оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів освіти з іноземної 
мови» для вчителів 

03–04 
листопада  

23 Онлайн 
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англійської мови 
Володимирської МТГ 

142.  Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти, 
Мазурик Т. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивні 
технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами» 

09–10 
листопада 
 

27 Онлайн 

143.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Вітюк В. В., 
Трачук Т. В. 

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

15 
листопада 

36 Онлайн 

144.  Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Олевська І. І. 

Семінар-тренінг «Реалізація 
державного стандарту базової 
середньої освіти  
в громадянській та історичній 
освітній галузі в умовах 
НУШ» 

15 листопада  24 Онлайн 

145.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.,  
відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Семінар-практикум 
«Формування та розвиток 
рефлексивних умінь 
педагогів. Створення 
портфоліо вчителя» 

15–16 
листопада 

23 Онлайн 

146.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Ясінська Н. В. 

Семінар-тренінг «Критичне 
мислення. Запитання на уроці: 
навіщо? до кого?» 

16–17 
листопада 

20 Онлайн 

147.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний семінар 
«Управління розвитком 
професійної компетентності 
педагогічних працівників: 
технологічний аспект» 

17 
листопада 

26 Онлайн 

148.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Кащенюк М. Р. 
 

Семінар-практикум 
«Реалізація інноваційних 
підходів НУШ при організації 
освітнього процесу з хімії» 

17листопада 20 Онлайн 

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

Семінар-практикум 
«Освітньо-професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

23 
листопада 

24 Сертифікат. 
Інформація 
на сайті 
ВІППО 

150.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

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

23–24 
листопада 

31 Онлайн 

151.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Семінар-практикум 
«Документаційний супровід 
функціонування закладу 
освіти» 

23–24 
листопада 

31 Онлайн 
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152.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Ураєва І. Г. 

Семінар-тренінг 
«Формувальне та підсумкове 
оцінювання на уроках 
німецької мови» 

23–24 
листопада  

34 Онлайн 

153.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний 
семінар «Моніторинг якості 
професійної діяльності  
як технологія і мотиваційний 
фактор педагога НУШ» 

28 
листопада 

23 Онлайн 

154.  Кафедра педагогіки  
та психології, 
Турчина Л. І. 

Семінар-практикум 
«Запобігання стресовим 
перевантаженням учасників 
освітнього процесу в умовах 
інклюзивного навчання» 

28–29 
листопада 

36 Онлайн 

155.  Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Семінар-практикум 
«Спадщина  
В. О. Сухомлинського  
у формуванні компетентності 
вчителя НУШ» 

28–29 
листопада 

21 Онлайн 

156.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

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

29 
листопада 
 

36 Онлайн 

157.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності,  
Камінська В. В. 
Ясінська Н. В. 

Семінар-практикум «Основи 
впровадження квест-
технології в професійній 
діяльності педагога» 

29–30 
листопада 

21 Онлайн 

158.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг  
«Розвиваємо компетентності, 
навчаючи розв’язувати задачі 
міжпредметного змісту» 

30 
листопада 
 

36 Онлайн 

159.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Мартинюк О. С. 

Семінар-тренінг 
«Освітня робототехніка  
в системі сучасних освітніх 
технологій» 

30 
листопада 
 

32 Онлайн 

Грудень 
160.  Кафедра 

менеджменту освіти, 
Корнейко А. О., 
Остапйовський І. Є. 

Навчально-методичний 
семінар «Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі якості 
освіти: управлінський аспект» 

02 грудня 24 Онлайн 

161.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Степанюк С. О. 

Семінар-тренінг «Урок 
польської мови в НУШ: 
орієнтири і технології» 

06–07 
грудня  
 

28 Онлайн 

162.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Кобель Г. П. 

Семінар-тренінг 
«Міжпредметні зв’язки 
дисциплін природничо-
математичного циклу  
з фізикою» 

08 грудня  35 Онлайн 
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163.  Відділ освітньої  
та інноваційної 
діяльності,  
Силюк А. М. 

Семінар-практикум «Розвиток 
культурних компетентностей 
педагогів та учнів закладу 
загальної середньої  
і позашкільної освіти» 

08–09 
грудня 

20 Онлайн 

164.  Відділ природничих 
дисциплін,  
Григор’єва Н. В.  

Семінар-практикум 
«Реалізація компетентнісного 
підходу на уроках біології  
і екології» 

14 грудня 22 Онлайн 

165.  Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Ураєва І. Г. 

Семінар-тренінг 
«Комунікативні моделі  
та практики змішаного і 
дистанційного навчання 
іноземних мов» 

14 грудня  32 Онлайн 

166.  Відділ управління 
закладами освіти, 
Романюк С. В. 

Семінар-тренінг «Інклюзивна 
освіта в умовах реформування 
галузі освіти в Україні. 
Управлінський аспект» 

14–15 
грудня 

36 Онлайн  

167.  Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-методичний 
семінар «Сертифікація 
педагогів як складова 
індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку: 
формат та етапи проведення» 

15 грудня 20 Онлайн 

168.  Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Никитюк Л. М. 

Семінар-практикум «Конкурс 
“Учитель року” як засіб 
творчої самореалізації 
педагога». Номінація 
«Початкова освіта» 

15, 19 
грудня  

40 Онлайн 

169.  Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Свитка Н. В., 
Поліщук Н. А., 
Нечепа Н. А., 
Корнейко М. М. 

Семінар-практикум «Конкурс 
“Учитель року” як засіб 
творчої самореалізації 
педагога». Номінація «Основи 
здоров’я», «Фізична 
культура», «Захист України» 

16, 20 
грудня 

20 онлайн 

170.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Майстер-клас «Як формувати 
в учнів уміння і навички 
організації дослідницької 
діяльності на уроках 
математики: пошуки і 
знахідки (з досвіду роботи)» 

19 грудня  35  Онлайн 

171.  Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Семінар-тренінг «Методика 
навчання розв’язування 
ірраціональних рівнянь, 
нерівностей та їх систем: 
технології, методи, прийоми» 

23 грудня  35 Онлайн 

 

http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx
http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx
http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx
http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx
http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx
http://vippo.org.ua/files/sertufikat2022/---29-04-2022--------1651698034531232.docx


70 

2. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 
педагогічних працівників тощо 

Упродовж січня–лютого 2022 року в області проведено перший тур всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво» (для 
учителів музичного мистецтва) та «Основи правознавства». 

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України до участі в конкурсі 
«Учитель року» зареєструвалися 106 педагогів із Волинської області. До участі в першому 
турі допущено 98 педагогів, 88 із яких взяли в ньому участь за номінаціями: «Основи 
правознавства» – 12, «Мистецтво» – 13, «Біологія» – 23, – «Інформатика» – 40.  

Перший тур Конкурсу проведено 15 січня – 27 лютого 2022 року на базі Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти. Конкурсне випробування «Урок» відбулося на 
базі комунальних закладів Луцької ТГ: «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради 
Волинської області» (номінація «Інформатика»); «Луцький ліцей № 14 імені Василя 
Сухомлинського Луцької міської ради» (номінація «Біологія»); «Луцький навчально-
виховний комплекс «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради 
Волинської області» (номінація «Мистецтво»). 

Вагому організаційну роботу щодо створення належних умов для проведення 
конкурсних випробувань поряд із Волинським інститутом післядипломної педагогічної 
освіти проведено комунальними установами: «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Луцької міської ради» (директор Куляк С. В.), «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Підгайцівської сільської ради» (директор Зінкевич С. Г.), 
колективами комунальних закладів загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені 
Василя Сухомлинського Луцької міської ради» (директор Кардаш М. М.), «Луцький 
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької 
міської ради Волинської області» (директор Кучер Л. В.), «Луцький ліцей № 27 Луцької 
міської ради Волинської області» (директор Захарчук В. Є.). 

Журі Конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників, глибоку обізнаність 
із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики 
викладання відповідних предметів, розуміння головної мети освіти – реалізації нової 
стратегії навчання як важливої складової розвитку особистості, створення освітньої моделі, 
яка відповідає потребам сьогодення. Учасники Конкурсу продемонстрували фахову 
майстерність у таких конкурсних випробуваннях: «Тестування», «Майстер-клас», «Фрагмент 
дистанційного уроку», «Практична робота», «Методичний практикум», «Урок». Конкурс 
підтвердив свою значну роль у виявленні та підтримці творчих педагогів, підвищенні їх 
професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, приверненні уваги 
громадськості, органів влади до освіти, засвідчив значну роль учителя в суспільстві. 

Успішно виступили вчителі Луцької ТГ (Луцький район), троє з яких стали 
переможцями, четверо – лауреатами. Переможцем Конкурсу став педагог Голобської ТГ 
(Ковельський район). Лауреатами стали педагоги Володимир-Волинського (Нововолинська 
ТГ, Володимир-Волинська ТГ, Зимнівська ТГ), Ковельського (Самарівська ТГ), Луцького 
(Колківська ТГ) районів. 

Ковальчук Людмила Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
«Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради», стала переможцем першого та лауреатом другого 
турів всеукраїнського Конкурсу. Крижановська Марія Євгенівна, вчитель основ 
правознавства комунального закладу «Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради», стала 
переможцем першого та фіналістом другого турів. Бондарчук Жанна Ананіївна, вчитель 
інформатики комунального закладу «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради», та Яковлєва 
Леся Вікторівна, вчитель музичного мистецтва Голобського ліцею Голобської селищної ради 
Ковельського району, стали переможцями першого туру Конкурсу. 
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Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2023» 
 
Відділом новацій та передових педагогічних технологій підготовлено нормативну 

базу для проведення в області першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2023» у номінаціях: «Захист України», «Основи здоров’я», «Початкова освіта», «Фізична 
культура», проведено реєстрацію учасників, а також семінар-практикум «Конкурс “Учитель 
року як засіб творчої самореалізації педагога» для підготовки його учасників. Також 
визначено умови та порядок проведення першого туру Конкурсу, терміни його проведення, 
затверджено склади оргкомітету і фахових журі, розроблено критерії оцінювання 
конкурсних випробувань. 

Протягом року проведено: 
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2021/2022 н. р. 

(січень–березень, відділ виховної роботи, Никитюк І. В., Романюк Н. С.). З метою організації 
конкурсу проведено засідання членів організаційного комітету щодо пропозицій 
персонального складу журі та критеріїв оцінювання конкурсних робіт ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2021/2022 н. р., засідання членів 
організаційного комітету «Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Джерело творчості» у 2021/2022 н. р.;  

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 
психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» в номінації 
«Просвітницькі програми» (відділ практичної психології і соціальної роботи). 

Взяли участь у І турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 
«Край, в якому я живу», 27 січня 2022 року, м. Луцьк (наказ Управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації від 19.10.2021 р. № 408). Камінська В. В. – член 
журі. 

 
Відділ інформаційних технологій та дистанційної роботи 
1. Організаційно-методичний супровід проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики (підготовка завдань, забезпечення роботи тестувальної системи). 
2. Тестування задач (із використанням сервера) ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики на базі системи Ejudge. 
3. Організаційно-методичний супровід проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій (підготовка завдань). 
4. Організаційно-методичний супровід проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики у 2021/2022 н. р. 
5. Організаційно-методичний супровід проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2021/2022 н. р. 
6. Організаційно-методичний супровід проведення відбірково-тренувальних зборів з 

підготовки та формування команд області до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформатики. 

7. Проведення відбірково-тренувальних зборів з підготовки та формування команд 
області до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

8. Організація та забезпечення участі команд області у ІV етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики. 

9. Науково-методичний, організаційний супровід обласної школи для обдарованих 
дітей з інформатики (18 занять, 47 учнів). 

10. Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики у 2022/2023 н. р., жовтень 2022 року. 

11. Методичні рекомендації про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій у 2022/2023 н. р., жовтень 2022 року. 

12. Методичні рекомендації про проведення Волинської учнівської інтернет-
олімпіади з інформатики у 2022 н. р., жовтень 2022 року. 

http://gimn14.mypsx.net/vippoolimp/joomla/images/stories/2020-2021/list-IO-2020.pdf
http://gimn14.mypsx.net/vippoolimp/joomla/images/stories/2020-2021/list-IO-2020.pdf
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13. Науково-методичний, організаційний супровід Волинської учнівської інтернет-
олімпіади з інформатики (233 учасники). 

14. Студентська олімпіада (ЛНТУ, Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Співпраця з Луцьким національним технічним університетом щодо організації 
участі команд школярів у Всеукраїнській олімпіаді з програмування в рамках 1/8 чемпіонату 
світу. Результат: чотири команди, 1, 2, 3 місце у Волинській області, одна команда – учасник 
1/4 фіналу по Західному регіону. 

 
Волинська інтернет-олімпіада з інформатики 

№ ТГ, заклад обласного  
підпорядкування 

Клас Всього 
6 7 8 9 10 11  

1 Волинський науковий ліцей Волинської обласної 
ради 0 0 1 2 1 0 4 

2 
Волинський обласний ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Небесної сотні 

0 0 0 0 1 1 2 

3 Володимир-Волинська ТГ 0 0 5 8 3 5 21 

4 Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» 
Волинської обласної ради 0 0 0 0 2 2 4 

5 Володимир-Волинський район 0 0 2 0 6 3 11 
6 Камінь-Каширський район 1 0 3 4 12 6 26 
7 Княгининівський ліцей Волинської обласної ради 0 0 0 2 0 0 2 
8 Ковельська ТГ 0 0 1 0 3 0 4 
9 Ковельський район 0 0 5 4 3 12 24 
10 Луцька МТГ 0 2 23 19 12 39 95 
11 Луцький район 0 1 8 8 6 7 30 
12 Люблинецький ліцей Волинської обласної ради 0 0 0 0 0 0 0 
13 Нововолинська МТГ 0 0 0 1 2 1 4 

14 Нововолинський науковий ліцей Волинської 
обласної ради 0 0 0 0 5 0 5 

15 Інша область 0 0 0 1 0 0 1 
 Разом 1 3 48 49 56 76 233 

 
ІІІ етап всеукраїнських олімпіад 

 
Рисунок 3. Діаграма кількості балів ІІІ етапу олімпіади з інформатики у 2021/2022 н. р. 
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Рисунок 4. Діаграма переможців ІІІ етапу олімпіади з інформатики  

у 2021/2022 н. р. 
 

ІІІ етап олімпіади з інформатики у 2021/2022 н. р. 
ТГ, заклад обласного  

підпорядкування 
Всього  1 місце  2 місце  3 місце  Кількість 

переможців  
Луцька ТГ  13 1 3 6 10 
Луцька РДА  13 3 2 1 6 
Волинський науковий ліцей  4 0 1 2 3 
Володимир-Волинський ліцей  4 0 1 1 2 
Камінь-Каширська РДА  1 0 1 0 1 
Нововолинська ТГ  3 0 0 1 1 
Волинський військовий ліцей  1 0 0 1 1 
Княгининівський ліцей  2 0 0 1 1 
Володимир-Волинська РДА  8 0 0 0 0 
Ковельська РДА  0 0 0 0 0 
Володимир-Волинська ТГ  0 0 0 0 0 
Ковельська ТГ  0 0 0 0 0 
Люблинецький ліцей  0 0 0 0 0 
Нововолинський науковий ліцей  0 0 0 0 0 
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Рисунок 5. Діаграма кількості балів ІІІ етапу олімпіади з інформаційних 

технологій 2021/2022 н. р. 
 

 
Рисунок 6. Діаграма переможців ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій  

у 2021/2022 н. р. 
 
 

ІІІ етап олімпіади з інформаційних технологій у 2021/2022 н. р. 

ТГ Всього 1 місце 2 місце 3 місце К-сть 
переможців 

Луцька ТГ 8 2 4 2 8 
Володимир-Волинська РДА 10 0 1 3 4 
Володимир-Волинський ліцей 2 1 0 1 2 
Волинський військовий ліцей 2 0 0 1 1 
Волинський науковий ліцей 2 0 0 1 1 
Луцька РДА 3 0 0 0 0 
Нововолинська ТГ 2 0 0 0 0 
Княгининівський ліцей 1 0 0 0 0 
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Нововолинський науковий ліцей 1 0 0 0 0 
Камінь-Каширська РДА 0 0 0 0 0 
Ковельська РДА 0 0 0 0 0 
Володимир-Волинська ТГ 0 0 0 0 0 
Ковельська ТГ 0 0 0 0 0 
Люблинецький ліцей 0 0 0 0 0 

 
IV етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики 

IV етап проходив онлайн під керівництвом Федерації олімпіадного програмування в 
Україні. З Волині взяли участь вісім учнів.  

Олійник Андрій, 11 клас, зайняв 2 місце, попав у двадцятку для відбору на 
міжнародну олімпіаду; Деркач Тарас, 8 клас, – 3 місце; Фомін Віктор, 10 клас, – 3 місце.  

Учасники: Гарасюк Дмитро (4), Панащук Роман (14), Береза Іван (14), Кравчук 
Арсентій (14), Король Андрій (21).  

 
Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 

22 жовтня 2022 року на базі ЛНТУ в онлайн-режимі проходив І етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програмування в рамках 1/8 чемпіонату світу (AUCPC–2022). 

Учнівських команд було п’ять: одна збірна команда учасників IV етапу 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики, одна – Волинського наукового ліцею Волинської 
обласної ради, одна – КЗЗСО «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької 
міської ради», одна – КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради», одна – Луцького 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Команда «s_Volyn_Olymp» у складі: Деркач Тарас, учень 9 класу Боратинського 
ліцею Боратинської сільської ради, Шишов Артем, учень 9 класу КЗЗСО «Луцький ліцей 
№ 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради», Кошинський 
Станіслав, учень Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, розв’язала чотири 
з 12 задач і посіла перше місце у Волинський області серед учнівських команд. 

Команда «s_Lutsk_Lyceum14» у складі: Панащук Роман, Кубай Іван, учні 11 класу, 
Кравчук Арсентій, учень 10 класу з КЗЗСО «Луцький ліцей № 14 імені Василя 
Сухомлинського Луцької міської ради», розв’язала три з 12 задач і посіла друге місце у 
Волинський області серед учнівських команд. 

Команда «s_Lutsk_CNTTUM» у складі: Мельник Анастасія, Стеблевець Олександр, 
Федчук Арсен, учні Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді, розв’язала дві з 12 задач і посіла третє місце у Волинський області серед учнівських 
команд. 

Команди «s_Volyn_Lyceum» у складі: Вацик Назар, Герасим’як Юрій, Шеремет 
Вадим, учні Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради; «s_Lutsk_Lyceum27» у 
складі: Іванов Андрій, Кульчицький Орест, Кузьменко Марк, учні КЗЗСО «Луцький ліцей 
№ 27 Луцької міської ради», отримали дипломи учасників. 

05 листопада 2022 року в онлайн-режимі на базі кабінету інформатики КЗЗСО 
«Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» проходив ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування в рамках 1/4 чемпіонату світу 
(AUCP–2021). 

Команда «s_Volyn_Olymp» у складі: Деркач Тарас, учень 9 класу Боратинського 
ліцею Боратинської сільської ради, Шишов Артем, учень 9 класу КЗЗСО «Луцький ліцей 
№ 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради», Кошинський 
Станіслав, учень Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, розв’язала три з 
12 задач і посіла 42 місце зі 73 учнівських команд України. 

29 жовтня 2022 року учасники команд-переможців на нагородженні в ЛДПІ отримали 
призи від спонсорів. Спонсором «Lutsk Contest ICPC-Ukraine-2022» виступала ІТ-компанія 
ЕСКА 8 в особі «Team Lead» Володимира Гуди, випускника спеціальності «інженерія 
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програмного забезпечення» ЛНТУ. 
Тренер команд – Гісь Ігор Володимирович, методист відділу інформаційних 

технологій та дистанційної роботи ВІППО, вчитель інформатики КЗЗСО «Луцький ліцей 
№ 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради». 

Захід проводився в Україні під егідою ACM ICPC, це єдине студентське змагання з 
програмування, яке має підтримку міжнародних корпорацій та є складовою міжнародної. 

 
3. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду 
У 2022 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду 

дев’ятнадцяти педагогів області: 
 

Адреса досвіду (П.І.Б., посада, 
заклад освіти) Тема досвіду Відповідальний 

Оліда Ірина Ярославівна, вчитель 
математики Комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської ради» 

Розвиток предметних  
і ключових компетентностей 
учнів через опанування 
математичних знань  
за індивідуальною освітньою 
траєкторією 

Трачук Т. В. 

Вальчишин Олена Олегівна, вчитель 
музичного мистецтва та мистецтва 
комунального закладу загальної 
середньої освіти «Рожищенський 
ліцей № 4» Рожищенської міської ради 
Луцького району Волинської області 

Виховання емоційно-
ціннісного ставлення  
до мистецтва на основі 
взаємозв’язку різних видів 
творчої діяльності  

Червінська Н. Л. 

Грицина Оксана Миколаївна, вчитель 
музичного мистецтва та мистецтва 
закладу загальної середньої освіти 
Берестечківський ліцей 
Берестечківської міської ради 
Волинської області 

Використання сучасних 
цифрових технологій  
в мистецькій освіті як засіб 
художньо-творчого 
самовираження учнів 

Червінська Н. Л. 

Прокопів Наталія Анатоліївна, вчитель 
образотворчого мистецтва ЗЗСО 
«Ліцей № 1 м. Ковеля» 

Корекція проявів девіантної 
поведінки учнів на уроках 
образотворчого мистецтва 

Червінська Н. Л. 

Поліщук Наталія Вікторівна, 
вчитель іспанської мови комунального 
закладу загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей № 18 Луцької міської 
ради» 

Інноваційні технології як засіб 
підвищення ефективності 
вивчення іспанської мови 

Ураєва І. Г. 

Аршулік Тетяна Петрівна 
вчитель німецької мови комунального 
закладу загальної середньої освіти 
«Рожищенський ліцей № 4» 
Рожищенської міської ради Луцького 
району Волинської області 

Організація проєктної роботи 
на уроках німецької мови  
з використанням цифрових 
технологій 

Ураєва І. Г. 

Габзалілова Людмила Миколаївна, 
вихователь-методист комунального 
закладу «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 6 Луцької 
міської ради» 

Модель організаційно-
педагогічного забезпечення 
професійного 
становлення молодих 
педагогів 

Березіна О. М. 

Киця Андрій Іларіонович, директор 
комунального закладу загальної 

Створення якісного освітнього 
середовища – запорука 

Свитка Н. В. 

https://vl.isuo.org/schools/view/id/17361
https://vl.isuo.org/schools/view/id/17361
https://vl.isuo.org/schools/view/id/17361
https://vl.isuo.org/schools/view/id/17361
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середньої освіти «Луцький ліцей № 1 
Луцької міської ради» 

розвитку компетентнісної 
особистості в умовах 
спеціалізованої школи 

Семенова-Сусь Ольга Олександрівна, 
вчитель математики Волинського 
обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені 
Героїв Небесної сотні 

Формування в ліцеїстів умінь  
і навиків організації 
пізнавальної дяльності  
через дослідницький підхід 
при вивченні математичних 
предметів 

Трачук Т. В. 

 
– Завершено перший рік вивчення досвіду 
 

Адреса досвіду Тема досвіду Відповідальний 
Бондар Ярослава Степанівна, 
методист, керівник гуртка 
комунального закладу «Луцький 
міський центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Луцької 
міської ради»  

Всебічний розвиток 
особистості засобами 
інформатики в позашкіллі 

Романюк Н. С.  

Дубина Олександр Дмитрович, 
директор комунального закладу 
загальної середньої освіти «Луцький 
ліцей № 9 Луцької міської ради» 

Забезпечення педагогічних 
умов для самореалізації 
особистості в освітньому 
середовищі  

Романюк С. В., 
Богданович О. І. 

Волинець Леся Іванівна, директор 
комунального закладу «Луцький 
навчально-реабілітаційний центр 
Луцької міської ради» 

Управлінський супровід 
соціалізації дітей  
з особливими освітніми 
потребами 

Романюк С. В., 
Богданович О. І. 

Клямарова Віра Сергіївна, вчитель 
німецької та англійської мов опорного 
закладу загальної середньої освіти 
«Любешівський ліцей» Любешівської 
селищної ради Волинської області 

Активізація учнівської 
діяльності під час навчання в 
дистанційному форматі 

Ураєва І. Г. 

Петровська Юлія Вікторівна, 
вихователь-методист вищої категорії, 
звання «Старший вихователь», заклад 
дошкільної освіти комбінованого типу 
№ 14 (ясла-садок) «Перлинка» 

Технології нетворкінгу  
в освітній діяльності  
як важливий показник його 
позитивного іміджу та 
конкурентоспроможності 

Березіна О. М. 

Романюк Неля Леонідівна, завідувач 
бібліотеки комунального закладу 
загальної середньої освіти «Луцький 
ліцей № 9 Луцької міської ради» 

Шкільна бібліотека – 
ресурсний осередок 
інформаційно-освітнього 
середовища Нової української 
школи 

Романюк Н. С.  

Фіголь Наталія Петрівна, вчитель 
початкових класів комунального 
закладу загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей № 25 Луцької міської 
ради» 

Особливості використання 
здоров’язбережувальних 
технологій у початковій школі 

Поліщук Н. А. 

Члек Олена Віталіївна, вчитель 
початкових класів опорного закладу 
загальної середньої освіти 
«Торчинський ліцей Торчинської 
селищної ради» 

Критичне мислення як засіб 
формування ключових 
компетентностей у Новій 
українській школі 

Никитюк Л. М. 
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Якимчук Наталія Михайлівна, 
вчитель німецької мови 
Княгининівського ліцею Волинської 
обласної ради 

Предметно-мовне інтегроване 
навчання – мережа сталого 
розвитку CLIL у школі 

Ураєва І. Г. 

Букарева Анастасія Анатоліївна, 
вчитель математики Волинського 
наукового ліцею Волинської обласної 
ради (2 рік вивчення) 

Формування ключових 
компетентностей ліцеїстів 
через використання 
інноваційних технологій при 
вивченні предметів 
математичної освітньої галузі 

Трачук Т. В. 

 
4. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських 

інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів) 
Науково-методичний супровід проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2022 році здійснювався відповідно до нормативних документів: 
– наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 р. № 914 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 
навчальному році» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 06.01.2022 р. 
№ 12); 

– наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 22.10.2021 р. № 422 «Про 
проведення ІІ–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2021/2022 н. р.»; 

– наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2021 р. № 1127 «Про 
затвердження змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів; 

– листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 
17.12.2021 р. № 22.1/10-2887 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
за єдиними завданнями»; 

– наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.12.2021 р. «Про 
організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів 2021/2022 н. р.». 

У 2022 році ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводився з 19 навчальних 
предметів (ІІ етап – 20-ти). Внаслідок відсутності учасників Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та літератури оргкомітетом ІІІ етапу прийнято рішення про 
непроведення обласного етапу відповідної олімпіади.  

 
Загалом у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, який 

проводився протягом січня – лютого 2022 року, взяв участь 691 учень (у 2020 році – 1410 
учнів, у 2019-му – 1443) закладів загальної середньої освіти Волинської області.  

Матеріально-технічну базу для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад (з астрономії, української мови та літератури, англійської, французької, польської 
мов; біології, фізики, хімії та екології – теоретичний тур; географії, математики, 
правознавства, економіки, інформатики, інформаційних технологій) та створення безпечних 
умов для виконання олімпіадних завдань, харчування учасників олімпіад, проживання 
учасників і керівників команд надавав Комунальний заклад вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» Волинської обласної ради (ректор Бойчук П. М.).  

Проведення ІІІ етапу олімпіади з технологій (трудове навчання) відбувалося на базі 
Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» 
(директор Леуш І. О.).  

Практичний тур ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії проводився на 
базі Волинського національного університету імені Лесі Українки (кафедра хімії та 
технологій), експериментальний тур олімпіади з фізики, презентаційний тур з екології, 
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олімпіади з німецької, іспанської мов та історії – на базі Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

Обласний етап учнівських олімпіад з математики, біології, інформатики й 
інформаційних технологій проводився за графіком та єдиними завданнями Міністерства 
освіти і науки України. З інших навчальних предметів завдання розробляли предметно-
методичні комісії. До роботи у складі журі було залучено викладачів та науковців 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного 
технічного університету, педагогів області, які мають високі досягнення в освітній 
діяльності. 

Переможцями ІІІ етапу олімпіад стали 349 учнів 7–11 класів, що становить 51 % 
загальної кількості учасників, з яких: 70 – показали найкращі результати, виборовши І місця, 
108 – ІІ місця і 171 – ІІІ місця; у тому числі: 93 переможці – учні ліцеїв обласного 
підпорядкування, 92 – районних (сільських/селищних/міських ЗЗСО), 164 – міських: 

 

 
 

Рисунок 7. Кількість учасників та переможців за ступенями дипломів 
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Результати участі команд районів/МТГ/ліцеїв обласного підпорядкування 
у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів 2021/2022 н. р. 
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Серед районів 
  

1 Володимир-Волинський 117 85 32 2 2 8 22 56 2 27,35 0,48 
2 Камінь-Каширський 22 17 5  0 2 3 9  22,73 0,41 
3 Ковельський 25 14 11  0 0 11 11  44,00 0,44 
4 Луцький 115 71 44 1 7 14 23 100 1 38,26 0,87 

Серед міських територіальних громад 33,08 
 

5 В.-Волинська МТГ 1 0 1  1 0 0 5  100,00 5,00 
6 Ковельська МТГ 8 2 6  1 1 4 12  75,00 1,50 
7 Луцька МТГ 165 45 120 1 39 35 46 346 1 72,73 2,10 
8 Нововолинська МТГ 57 20 37 2 6 18 13 97 2 64,91 1,70 

Серед ліцеїв 78,16  
9 Волинський н. ліцей 47 10 37 1 7 12 18 89 1 78,72 1,89 
10 Військовий ліцей 31 13 18 3 2 2 14 30  58,06 0,97 
11 В.-В. ліцей «Центр освіти» 32 21 11  2 4 5 27  34,38 0,84 
12 Княгининівський ліцей 20 15 5  2 2 1 17  25,00 0,85 
13 Люблинецький ліцей 7 7 0  0 0 0 0  0,00 0,00 
14 Нововол. н. ліцей 44 22 22 2 1 10 11 46 2 50,00 1,05 
Всього 691 342 349  70 108 171   41,03  

 
Найвищий показник результативності продемонстрували учні: міських ЗЗСО – із 231 

учасника 164 переможці, що становить 71 %; ліцеїв обласного підпорядкування – 51 %, 
районних ЗЗСО (сільські/селищні/міські ТГ) – 33 %. (рис. 4.2). 

За кількістю переможців у ІІІ етапі олімпіад серед районів високі позиції займають 
Луцький (44), Володимир-Волинський (32) (рис. 4.3). 

У Луцькому районі найактивнішу участь проявили такі територіальні громади: 
Горохівська МТГ – 12 переможців, 47 учасників, Рожищенська МТГ – 18 переможців, 42 
учасники, Підгайцівська СТГ – три переможці, 11 учасників, Колківська – три переможці з 
трьох учасників; Ківерцівська – два переможці, три учасники, Берестечківська – один 
переможець, Боратинська – два переможці, Городищенська – два переможці, Доросинівська 
– один переможець. 
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Рисунок 8. Результативність команд 

 

 
Рисунок 9. Кількість учасників та переможців у розрізі районів 

 
У Володимир-Волинському районі: Локачинська селищна територіальна громада – 12 

переможців із 37 учасників, Іваничівська – вісім переможців із 30 учасників, Зимнівська – 
п’ять із 16, Затурцівська – чотири з 13, Оваднівська – три з 11. 

Серед міських територіальних громад: Луцька МТГ (120) та Нововолинська МТГ (38). 
У Луцькій МТГ найкращу активність продемонстрували заклади загальної середньої 

освіти: Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської 
ради» – 28 переможців із 30 учасників, у тому числі 12 перших місць, вісім других, вісім 
третіх; Ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського – 15 переможців із 18 учасників, Гімназія 
№ 18 – 14 переможців із 20 учасників, Гімназія № 4 імені Модеста Левицького – 11 із 15, 
№ 26 – дев’ять із 13, Ліцей № 21 імені Михайла Кравчука – шість із семи.  

У Нововолинській МТГ лідирує Ліцей № 1 – 11 переможців із 16 учасників, № 2 – 
вісім із 12, № 4 – п’ять із п’яти, № 8 – п’ять із восьми, № 5 – три із семи, № 6 – три з 
чотирьох, № 3 – один із трьох, № 7 – один переможець, Грядівський ліцей – один із двох. 
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Рисунок 10. Кількість учасників та переможців  

у розрізі міських територіальних громад 
 
Серед ліцеїв обласного підпорядкування лідирують Волинський науковий ліцей (37), 

Нововолинський науковий ліцей (22), а далі у такій послідовності: Волинський обласний 
ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні (18), 
Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» (11), Княгининівський ліцей (5). 

За рейтинговим показником, який визначається відповідно до Положення про 
олімпіади як частка від ділення загальної кількості балів, набраних усіма переможцями, до 
загальної кількості учасників олімпіади у розрізі предметів, перші рейтингові позиції 
розподілено так: з української мови та літератури, історії, математики, біології, англійської 
мови, екології, німецької мови, економіки, правознавства, інформаційних технологій, 
польської мови і літератури, іспанської мови – Луцька міська територіальна громада; з 
географії і французької мови – Нововолинська міська територіальна громада; з астрономії і 
разом із Нововолинською МТГ з географії – Волинський науковий ліцей-інтернат, із 
технологій (трудового навчання) та з інформаційних технологій (на одній позиції з Луцькою 
МТГ) – Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти», з фізики – Ковельська МТГ, з 
інформатики – Камінь-Каширська РДА, з хімії – Володимир-Волинська МТГ. Зазначимо, що 
перемогу з хімії, інформатики здобули переможці минулих років, яких допущено рішенням 
оргкомітету ІІІ етапу за клопотанням від закладів освіти, в яких вони навчаються.  

 

 
Рисунок 11. Кількість учасників та переможців у розрізі ліцеїв обласного 

підпорядкування 
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У зв’язку з тим, що ІІ етап олімпіади з фізики провів відділ фізико-математичних 
дисциплін, то в ньому змогли взяти участь здобувачі освіти всіх адміністративних одиниць 
області (незалежно від прийнятих рішень місцевих органів управління освітою). Таким чином, 
свої здібності продемонстрували школярі Ковельщини, зайнявши найвищі позиції в рейтингу. 

Аналізуючи результати участі здобувачів освіти в ІІІ етапі олімпіад, серед 349 
переможців по одній перемозі здобули 307 учнів (88 %), по дві – 32 (9 %), по три – вісім 
учнів (2 %). 

Найбільшу кількість перемог – чотири – здобули два школярі:  
1. Майко Денис, учень 10 класу Комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», – диплом І ступеня з математики, три дипломи ІІ 
ступеня з фізики, інформатики, інформаційних технологій; 

2. Дикий Роман, учень 11 класу Нововолинського ліцею № 2 Нововолинської міської 
ради, – два дипломи ІІ ступеня з математики та астрономії, два дипломи ІІІ ступеня з фізики 
та інформатики. 

Аналізуючи кількість переможців, яких підготували освітяни, визначено, що 232 
(80,5 %) педагоги підготували одного переможця, 38 (13,3 %) – двох, сім (2,4 %) – по три 
переможці, вісім (2,8 %) педагогів – по чотири, один (0,3 %) підготував п’ять переможців, 
два (0,7 %) – по шість, зокрема: 

Барабошко Світлана Анатоліївна, Опорний заклад загальної середньої освіти 
«Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Володимир-Волинського району 
Волинської області (три переможці, дипломи ІІ, ІІІ ступенів – біологія, ІІІ – інформаційні 
технології); 

Відринський Богдан Володимирович, Смаль Юлія Володимирівна, Луцька 
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області (три 
переможці, два – ІІ, один – ІІІ, інформаційні технології); 

Гісь Ігор Володимирович, Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький 
ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» (три – ІІІ, інформатика); 

Глинюк Людмила Михайлівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти 
«Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради» (три переможці, два – І, один – ІІ, 
польська мова і література); 

Павловська Тетяна Петрівна, Нововолинський ліцей № 4 Нововолинської міської ради 
Волинської області (три переможці, один – І, два – ІІ, біологія); 

Татарин Наталія Анатоліївна, Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 
(три переможці, два – ІІ, один – ІІІ, хімія); 

Ярошевич Леся Ярославівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької 
міської ради Волинської області» (три переможці, два – ІІ, один – ІІІ, фізика); 

Баранович Олександр Олександрович, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 
імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області» (чотири переможці, 
один – І, два – ІІ, один – ІІІ, фізика, астрономія); 

Волянюк Вадим Миколайович, Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 
(чотири переможці, один – ІІ, три – ІІІ, інформатика, інформаційні технології); 

Горбач Алла Євгеніївна, Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради 
Волинської області (чотири переможці, два – І, два – ІІІ, географія); 

Дзюба Олег Миколайович, Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської 
обласної ради (чотири переможці, один – І, два – ІІ, один – ІІІ, інформатика, інформаційні 
технології); 

Євтушина Марія Василівна, Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 
(чотири переможці, один – І, два – ІІ, один – ІІІ, історія, правознавство);  

Поліщук Наталія Вікторівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької 
міської ради» (чотири переможці, два – І, два – ІІ, іспанська мова); 

Силка Василь Сергійович, Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький 
ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» (чотири переможці, два – ІІ, 
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два – ІІІ, фізика, астрономія); 
Ставецька Людмила Анатоліївна, Волинський науковий ліцей Волинської обласної 

ради (чотири переможці, один – І, два – ІІ, один – ІІІ, географія); 
Шустік Лілія Степанівна, Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради 

(п’ять переможців, один – І, три – ІІ, один – ІІІ, фізика, астрономія); 
Дубенський Іван Васильович, Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 

(шість переможців, три – І, один – ІІ, два – ІІІ, фізика, астрономія); 
Рибка Олена Борисівна, Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс 

№ 9 Луцької міської ради» (шість переможців, два – І ступеня, два – ІІ, два – ІІІ, географія, 
економіка). 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 21 березня 2022 
року № 94 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021/2022 н. р.» 
відзначено дипломами 349 переможців та нагороджено грамотами 288 педагогів закладів 
загальної середньої освіти Волинської області. Дипломи та грамоти виготовлено в 
електронному форматі та розміщено на сайті Інституту в розділі «Учнівські олімпіади та 
конкурси / підрозділ “Олімпіади 2021/2022 н. р.: результати”». 

Відповідно до спільного рішення журі ІІІ етапу олімпіад, у лютому–березні проведено 
відбірково-тренувальні збори, учасниками яких стали 82 учні (переможці обласного етапу з 
найбільшою кількістю балів) закладів освіти області, у тому числі з міста Луцька – 33, 
іногородніх – 49.  

Організаційний та науково-методичний супровід проведення відбірково-тренувальних 
зборів здійснювався відповідно до наказів Управління освіти і науки облдержадміністрації, 
зокрема:  

− наказу від 04.02.2022 р. № 39 «Про проведення тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 
2021/2022 н. р.»; 

– наказу від 04.02.2022 р. № 40 «Про проведення тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 
2021/2022 н. р.»; 

– наказу від 08.02.2022 р. № 44 «Про проведення тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови у 
2021/2022 н. р.»; 

– наказу від 10.02.2022 р. № 50 «Про проведення тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, географії, 
біології, екології, економіки, польської мови і літератури, астрономії, української мови і 
літератури, математики, французької мови, німецької мови у 2021/2022 н. р.»; 

– наказу від 17.02.2022 р. № 64 «Про проведення тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства, історії, 
інформатики, інформаційних технологій у 2021/2022 н. р.»; 

– наказу від 21.03.2022 р. № 94 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 н. р.»; 

– Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади (зі змінами). 
Відбірково-тренувальні збори кандидатів для участі у V етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 2021/2022 н. р. проведено в очній формі з 
використанням дистанційних технологій. 

Керівники команд і учасники відзначили хороший рівень організації та проведення 
цих зборів. 

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів не проводився у 
зв’язку з відміною масових заходів, спричиненою військовою агресією Російської Федерації 
проти України, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 р. № 913 «Про 
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проведення Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році» на 
базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено фінальний етап 
Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади з біології (далі – Інтернет-олімпіада).  

Інтернет-олімпіада з біології проводилася ВІППО спільно з Управлінням освіти і 
науки Волинської обласної державної адміністрації під керівництвом Міністерства освіти і 
науки України з метою запровадження комп’ютерних інформаційних технологій у шкільній 
освіті, сприяння широкому залученню обдарованої учнівської молоді до інтелектуальних 
змагань, що проводяться з використанням мережі «Інтернет». 

Другий (фінальний) етап відбувся в очній формі з використанням дистанційних 
технологій 11 лютого 2022 року. 

На Інтернет-олімпіаду зареєструвалося 1847 учасників, у тому числі 574 учні 
11 класів, 575 – 10-х, 698 – 9 класів. 

За рішенням оргкомітету та журі Інтернет-олімпіади до участі у фінальному етапі 
було запрошено 37 учнів з Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Сумської, 
Харківської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської, Чернівецької областей та м. Києва. 

Завдання для фінального етапу Інтернет-олімпіади розроблено з урахуванням змісту і 
вимог програми з біології під керівництвом голови журі Галини Ягенської, кандидата 
педагогічних наук, народного вчителя України, доцента кафедри теорії та методики 
викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Фіналісти Інтернет-олімпіади показали високий рівень досягнень. За результатами 
олімпіади журі визначило переможців, серед яких дипломами І ступеня нагороджено троє 
учасників, ІІ ступеня – шестеро і ІІІ ступеня – семеро учасників. 

До фіналу увійшли 13 учнів Волинської області, з них шість здобули перемогу. 
Інформацію висвітлено на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». 
Матеріали та дипломи переможців, учасників-фіналістів розміщено на сайті Інституту 

на сторінці Інтернет-олімпіади. 
Детальніше інформацію про результати проведення та участі здобувачів освіти області 

в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2021/2022 н. р. у 
фінальному етапі інтернет-олімпіади з біології подано у збірнику інформаційно-аналітичних 
матеріалів: «Учнівські олімпіади 2021/2022 н. р.: аналітика, результативність» (Учнівські 
олімпіади 2021/2022 н. р.: аналітика, результативність : зб. інформ.-аналіт. матеріалів / уклад. 
А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2022. 100 с.). 

Збірник укладено за матеріалами учнівських олімпіад, які проводилися у 
2021/2022 навчальному році; подано статистичні дані та аналіз результативності учнів 
закладів загальної середньої освіти Волині у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів, Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики, 
ХVIІI обласної математичної олімпіади імені Академіка Михайла Кравчука та 
Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади з біології. Представлено списки переможців 
олімпіад, а також списки педагогів, що їх підготували. Матеріали збірника розміщено на 
сайті Інституту. 

 
ХІХ математична олімпіада імені Академіка Михайла Кравчука у 2022/2023 

навчальному році 
На виконання Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області 

на 2018–2022 роки, затвердженої рішенням сесії Волинської обласної ради від 08.02.2018 
№ 18/8 (зі змінами), відповідно до наказу Управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 30.08.2004 р. № 473 «Про проведення обласних математичних 
олімпіад імені Академіка Михайла Кравчука», з метою розвитку математичної обдарованості 
здобувачів освіти для учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти відбулась ХІХ 
математична олімпіада імені Академіка Михайла Кравчука у 2022/2023 навчальному році в 
такі терміни:  
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реєстрація – з 19 вересня по 16 жовтня 2022 року; 
перший тур – з 26 вересня по 16 жовтня 2022 року;  
другий тур – 12 листопада 2022 року. 
Участь в олімпіаді взяли 304 учні 5–9 класів із закладів загальної середньої освіти 

області. 
За підсумками олімпіади переможцями стали 63 учні, з яких: вісім учасників показали 

найкращі результати, виборовши перші місця, 22 – другі та 33 – треті місця.  
 
Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з біології 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2022 року 

№934 «Про проведення Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад у 2022/2023 році», 
відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-олімпіади, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 червня 2012 року 
№ 671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за 
№ 1074/21386, та з дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів 
безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді, активізації запровадження комп'ютерних IT-технологій в 
освіті, сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що 
проводяться з використанням мережі «Інтернет», з 4 листопада до 25 листопада 2022 року 
проходив І тур (завдання з розгорнутими відповідями), а з 28 листопада по 30 листопада 2022 
року – ІІ тур (тестові завдання) першого етапу Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади 
з біології у 2022/2023 навчальному році. До участі зареєструвалося 1362 учасники, в тому 
числі 631 учень 9 класу, 396 учнів 10-го та 335 – 11 класу. Обов’язковою умовою участі була 
наявність особистої електронної пошти і доступ до мережі «Інтернет».  

 
Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики у 2022 році 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2010 року 

№ 1033 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та молоді», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 
2011 року №1099 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 
2011 року за №1318/20056, згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські інтернет-
олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
11 червня 2012 року № 671, зареєстрованим Міністерством юстиції України 27 червня 2012 
року за № 1074/21386, Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської 
області на 2018–2022 роки, затвердженої рішенням сесії Волинської обласної ради від 
08.02.2018 № 18/8 (зі змінами), з метою розвитку освітнього, інноваційного, інформаційного 
потенціалу Волинської області, впровадження нових форм і методів пошуку обдарованих 
учнів та створення умов для розвитку їх здібностей з 01 листопада по 31 грудня 2022 року 
проводилась Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики.  

Олімпіада проводилась у шість турів:  
1 тур – з 07.11 по 13.11; 
2 тур – з 14.11 по 20.11; 
3 тур – з 21.11 по 27.11; 
4 тур – з 28.11 по 04.12; 
5 тур – з 05.12 по 11.12; 
6 тур – з 12.12. по 18.12.2022 р. 
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Волинська Інтернет-олімпіада з інформатики 

№ ТГ, заклади обласного  
підпорядкування 

клас Всього 6 7 8 9 10 11 

1 
Волинський науковий 
ліцей Волинської обласної 
ради 

0 0 1 2 1 0 4 

2 

Волинський обласний 
ліцей з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв 
Небесної Сотні 

0 0 0 0 1 1 2 

3 Володимир-Волинська ТГ 0 0 5 8 3 5 21 

4 
Володимир-Волинський 
ліцей «Центр освіти» 
Волинської обласної ради 

0 0 0 0 2 2 4 

5 Володимирський-
Волинський район 0 0 2 0 6 3 11 

6 Камінь-Каширський район 1 0 3 4 12 6 26 

7 Княгининівський ліцей 
Волинської обласної ради 0 0 0 2 0 0 2 

8 Ковельська ТГ 0 0 1 0 3 0 4 
9 Ковельський район 0 0 5 4 3 12 24 
10 Луцька МТГ 0 2 23 19 12 39 95 
11 Луцький район 0 1 8 8 6 7 30 

12 Люблинецький ліцей 
Волинської обласної ради 0 0 0 0 0 0 0 

13 Нововолинська МТГ 0 0 0 1 2 1 4 

14 
Нововолинський науковий 
ліцей Волинської обласної 
ради 

0 0 0 0 5 0 5 

15 Інша область 0 0 0 1 0 0 1 

 Всього 1 3 48 49 56 76 233 

 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів у 2022/2023 

навчальному році 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 (зі змінами), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2022 № 883 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2022/2023 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 
обдарованої молоді працівники Інституту підготувати методичні рекомендації для 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та завдання для проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у період з 12 по 17 січня. 

Активну участь у процесі організації конкурсів, турнірів, олімпіад взяли працівники 
Інституту: 
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Трачук Т. В.: 
– Організація занять для учнів – слухачів міської школи «Юний математик». Тема 

«Розв’язування нестандартних математичних задач специфічної тематики» (11 занять). 
– Організація занять для учнів – слухачів районної школи «Юний математик». Тема 

«Розв’язування нестандартних математичних задач специфічної тематики» (дев’ять занять). 
– Організація і проведення онлайн-консультацій для учнів та вчителів щодо 

оформлення розв’язань олімпіадних задач (за запитами). 
Жалко Т. Й.: 
– Співголова журі обласного етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти і студентів закладів вищої 
та фахової передвищої освіти (наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації 
18.11.2022 № 269). 

– Голова журі обласного етапу обласного етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика (наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації 
21.11.2022 № 271). 

Степанюк С. О. 
Проєкт наказу та лист про проведення літературно-мистецького фестивалю «Різдво 

йде!» 
Сова О. О.  
Підготовка наказів щодо:  
– проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (склад оргкомітету, склад журі, кошторис) та підсумки 
конкурсу; 

– проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (склад 
оргкомітету, склад журі, кошторис) та підсумки конкурсу; 

– проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 
Шевченківським дням (склад оргкомітету, склад журі, кошторис) та підсумки конкурсу. 

Організаційний та науково-методичний супровід проведення Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Всеукраїнське відкриття проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (20 жовтня), підготовка сценарію, 
запрошення учасників для відео на відкриття конкурсу, монтування фільму, інформування і 
надсилання фільму на адресу Інституту модернізації змісту освіти та на сайт ВІППО.  

Організаційний та науково-методичний супровід Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика, ІІІ етап; розробка завдань, підготовка й публікація на 
сайті ВІППО методичних рекомендацій щодо проведення ІІ етапу конкурсу. 

Проєкт наказу, організація й проведення Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (IV етап). 

Олевська І. І., Сова О. О.  
Проєкт наказу за підсумками проведення, заявка на участь у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням. 
Никитюк Л. М., Папіж С. В. 
Підготовлено завдання для учнів 3–4 класів на ХХІІ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика.  
Участь у журі Конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  
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5. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
Інклюзивне навчання сьогодні є невід’ємною частиною Нової української школи і 

визнано пріоритетним для дітей з особливими освітніми потребами (далі – з ООП). Кількість 
дітей, які навчаються в закладах освіти з інклюзивним навчанням, щороку зростає. На 
виконання листа Управління освіти і науки облдержадміністрації № 2361/01-10/2-22 від 
20.10.2022 ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти (далі – Центр) узагальнено 
інформацію територіальних громад 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 20 жовтня 2022 року 359 
закладів загальної середньої освіти в 1144 класах організували інклюзивне навчання для 1443 
учнів з ООП (у минулому році було 1268 учнів). Зокрема 32 учні, які потребують І рівня 
підтримки, 302 – другого, 736 – третього, 381 – четвертого, 24 – п’ятого рівня підтримки. 
Психолого-педагогічну підтримку в освітньому просторі їм забезпечують 993 асистенти 
вчителя та 126 корекційних педагоги, які є штатними працівниками закладів загальної 
середньої освіти. У 55 закладах дошкільної освіти функціонує 94 інклюзивних групи, в яких 
виховується 200 дітей з ООП (у минулому році була 181 дитина), системний супровід їм 
забезпечують 93 асистенти вихователя та 28 корекційних педагогів, які є штатними 
працівниками закладів дошкільної освіти.  

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 функціонує мережа інклюзивно-ресурсних 
центрів. На кінець 2022 року вона налічувала 26 таких установ. 

Протягом лютого Центр узагальнював звітність про діяльність інклюзивно-ресурсних 
центрів області за 2021 рік. За результатами звітності 2382 дитини пройшли комплексну 
оцінку розвитку в 2021 році. Загальна кількість дітей, які поставлені на облік в ІРЦ як діти з 
особливими освітніми потребами, – 5768 (у минулому році було 4416). Станом на 01.09.2022 
р. на обліку в ІРЦ перебувало 6662 дітей, яким визначені особливі освітні потреби.  

В ІРЦ працює 150 педагогічних працівників – директори та фахівці (консультанти).  
У звітному році працівниками Центру розроблено освітню програму підвищення 

кваліфікації асистентів учителів «Професійна діяльність асистентів вчителів в умовах 
реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 

На виконання наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації № 429 від 25 
жовтня 2021 року «Про організацію та проведення підвищення кваліфікації асистентів 
вчителів відповідно до реалізації Концепції “Нова українська школа”» з 16 по 19 серпня 2022 
року проведено навчальні заняття за освітньою програмою «Професійна діяльність 
асистентів вчителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 
Професійну кваліфікацію підвищив 121 асистент учителя. 

Протягом року для педагогічних працівників закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти з інклюзивним навчанням проведено підвищення кваліфікації (онлайн та 
очна форми навчання), а саме: три групи вчителів класів з інклюзивним навчанням, сім груп 
асистентів учителів ЗЗСО й асистентів вихователів ЗДО, три групи вчителів-логопедів ЗЗСО 
та ЗДО, дві групи корекційних педагогів і педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів. 

Фахівці центру протягом березня–квітня працювали у складі фахового журі для 
оцінювання матеріалів ХХVІI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів Волині» у номінаціях «Інклюзивна освіта» та «Спеціальна 
освіта».  

На виконання плану роботи Інституту ресурсним центром проведено: 
28 квітня – семінар-практикум для директорів та фахівців ІРЦ «Взаємодія фахівців 

ІРЦ з командою психолого-педагогічного супроводу щодо надання підтримки дітям з 
особливими освітніми потребами в освітньому процесі».  
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07 червня – постійно діючий семінар «Універсальний дизайн, створення інклюзивного 
середовища в закладах освіти» для керівників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів 
професійного розвитку педагогічних працівників, відповідальних осіб з питань навчання 
дітей з особливими освітніми потребами органів управління освітою районних державних 
адміністрацій та територіальних громад області.  

31 жовтня – семінар-практикум «Психологічні аспекти формування готовності 
педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища» для 
директорів та фахівців ІРЦ (практичних психологів). 

07 грудня – семінар-практикум «Створення інклюзивного середовища у закладах 
дошкільної освіти: методичний та практичний аспекти» для директорів ІРЦ, ЦПРПП та 
спеціальних закладів освіти обласного підпорядкування. 

За вибором педагогів, які працюють в інклюзивному середовищі, проведено п’ять 
семінарів-тренінгів за освітньою програмою «Інклюзивні технології як умова успішної 
освіти дітей з особливими освітніми потребами» і один тренінг за освітньою програмою 
«Розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів з особливими освітніми 
потребами, які навчаються в інклюзивних класах». 

З метою надання організаційно-методичної та консультативної допомоги директорам 
та фахівцям ІРЦ протягом року проведено інструктивно-методичні наради, вебінари, онлайн-
зустрічі. 

11 січня – вебінар «Визначення рівня підтримки у дітей з ООП, які здобувають освіту 
у ЗЗСО та ЗДО». 

18 січня – про доступ до системи «Україна. Інклюзія». 
28 січня – про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під 

час інклюзивного навчання. 
14 березня – вебінар «Методи психологічної допомоги дітям у час війни».  
21 березня – нарада з директорами ІРЦ за результатами наради МОН із керівниками 

ресурсних центрів ПІО. 
06 квітня – опрацювання листа МОН від 28.03.2022 р. № 1/3710-22 про роботу ІРЦ та 

організацію освітнього процесу для осіб з ООП у період воєнного стану. 
13 травня – опрацювання методичних рекомендацій МОН щодо визначення освітніх 

труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку. 
17 червня – опрацювання листа МОН від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення 

освіти осіб з особливими освітніми потребами» та про зміни в діяльності ІРЦ. 
11 серпня – опрацювання методичних рекомендацій МОН щодо організації роботи з 

дітьми з ООП у 2022/2023 навчальному році. 
23 серпня – опрацювання листа МОН від 19.08.2022 р. № 1/9540-22 «Щодо асистента 

учня (дитини) в закладах освіти». 
02 вересня – опрацювання Постанови КМУ від 30.08.2022 № 979 та змін до 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр. 
08 вересня – опрацювання листа МОН від 06.09.2022 № 1/10258-22 «Про організацію 

освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році». 
27 вересня – напрацювання пропозицій для МОН з удосконалення діяльності АС ІРЦ. 
11 листопада – обговорення пропозицій щодо планування методичної роботи РЦ ПІО 

з фахівцями ІРЦ на 2023 рік. 
25 листопада – засідання робочої групи фахівців центру та ІРЦ щодо складання 

висновку ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини. 
Участь фахівців центру в заходах інших установ щодо освіти та підтримки дітей з 

особливими освітніми потребами: 
28 січня – участь у дискусійній онлайн-зустрічі «Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах Нової української школи» Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників Маневицької селищної ради.  

01 лютого – участь в онлайн-семінарі «Інклюзивне навчання в умовах Нової 
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української школи» Центру професійного розвитку педагогічних працівників Турійської 
селищної ради. 

02 лютого – спільно з Управлінням освіти і науки ОДА проведено семінар-нараду 
директорів ІРЦ та спеціальних закладів освіти «Особливості організації діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів та спеціальних закладів загальної середньої освіти відповідно 
до змін нормативно-правової бази: управлінський та методичний аспекти».  

14–15 квітня – участь в онлайн-вебінарах управління Державної служби якості освіти 
у Волинській області для педагогічних працівників ЗЗСО з питань організації освітнього 
процесу і психолого-педагогічного супроводу дітей, у тому числі з ООП, в умовах воєнного 
стану. 

26 серпня – участь завідувача центру в засіданні колегії Управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації з висвітленням питання «Навчання та 
підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану». 

09 листопада – участь завідувача Центру в онлайн-семінарі Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру «Формування екологічних компетентностей в умовах 
позашкільного закладу» з висвітленням теми «Інклюзивне навчання дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах позашкільної освіти». 

22 листопада – участь в онлайн-семінарі «Інклюзивне навчання – від теорії до 
практики» Центру професійного розвитку педагогічних працівників Шацької селищної ради. 

Протягом року працівники центру підготували та опублікували сім науково-
методичних праць. 

Центр співпрацює з Волинським обласним центром соціальних служб. Фахівці 
Центру систематично беруть участь у підвищенні кваліфікації прийомних батьків, батьків-
вихователів, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 
розкривають заявлену тему «Особливості впровадження інклюзивної та індивідуальної 
освіти для дітей, які мають затримку розвитку». 

Центр співпрацює з громадською організацією «Центр розвитку дитини 
“Розмовляйко”». Завідувач Центру 01 грудня взяла участь у їх круглому столі 
«Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда – 2007: теоретичний та практичний 
аспект». Тема для обговорення «Корекційно-розвиткові послуги як освітній та соціальний 
компонент». 

Центр співпрацює з Волинською обласною юнацькою бібліотекою для надання 
слухачам курсів підвищення кваліфікації ширшого доступу до електронних ресурсів з 
інформаційно-методичними матеріалами щодо навчання і розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Фахівці Центру протягом року постійно надавали консультативно-методичну 
допомогу в межах своєї компетенції батькам, педагогічним працівникам та всім, хто 
дотичний до вирішення питань освіти, розвитку, виховання та реабілітації дітей з ООП.  
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ІV. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 
педагогічних працівників 

 
Кількість навчальних груп та слухачів підвищення кваліфікації  

у 2022 році за денною формою навчання 
 

ФАХОВІ 

№ 
Освітня програма 

підвищення 
кваліфікації  

Форма 
навчан-

ня 

Категорія 
педагогічних 
працівників 

К-сть год. 
 

Кількість 
груп 

К-сть 
слуха-

чів 
1. Відділ управління закладами освіти 

2.  Керівники ЗЗСО 
(фах: українська мова 
і література) 

Очна  Керівники 
ЗЗСО 

36 
30 + спецкурс 
«Комунікативна 
культура педагога» 

3 65 

3.  Керівники ЗЗСО 
(фах: фізика, 
математика, 
інформатика)  

Очна Керівники 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Освітня 
робототехніка  
в системі сучасних 
педагогічних 
технологій» 

2 40 

4.  Керівники ЗЗСО 
(фах: фізика, 
математика, 
інформатика)  

Очна Керівники 
ЗЗСО 

72 
 

1 17 

5.  Керівники ЗЗСО 
(фах: зарубіжна 
література, іноземні 
мови, мови 
національних 
меншин) 

Очна Керівники 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Сучасні підходи 
до оцінювання 
навчальних 
досягнень 
здобувачів освіти 

2 38 

6.  Керівники ЗЗСО 
(фах: природничі 
дисципліни, фізична 
культура, основи 
здоров’я ) 

Очна Керівники 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Використання 
міжнародних 
ресурсів  
з методики 
навчання географії  
і біології» 

2 44 

7.  Керівники ЗЗСО 
(фах: суспільні 
дисципліни ) 

Очна Керівники 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Реалізація 
міжпредметної 
інтеграції на 
уроках суспільно-
гуманітарних 
дисциплін» 

2 49 
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8.  Керівники ЗЗСО  
(фах: початкові 
класи) 

Очна Керівники 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Формування 
медіакомпетент- 
ностей 
педагогічних 
працівників  
у системі 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» 

2 57 

9.  Керівники ЗЗСО (для 
новопризначених 
керівників ЗЗСО) 

Очна Керівники 
ЗЗСО 

90 2 66 

10.  Вчителі-логопеди 
закладів загальної 
середньої освіти  
та закладів 
дошкільної освіти 

Очна Вчителі-
логопеди 
ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Комунікативна 
культура педагога» 

2 68 

11.  Вчителі-логопеди 
закладів дошкільної 
освіти 

Очна Вчителі-
логопеди ЗДО 

16 1 25 

12.  Вихователі груп 
подовженого дня 
закладів загальної 
середньої освіти 

Очна Вихователі 
ГПД ЗЗСО 

36 
30+спецкурс 
«Профілактика 
адиктивної 
поведінки учнів» 

3 87 

13.  Вихователі закладів 
обласного 
підпорядкування 

Очна Вихователі 
закладів 
обласного 
підпорядкува-
ння 

36 
30+спецкурс 
«Психолого-
педагогічні аспекти 
запобігання 
насилля в молодіж-
ному колективні» 

2 68 

14.  Вихователі 
спеціальних закладів 
загальної середньої 
освіти 

Очна Вихователі 
спеціальних 
закладів 
освіти 

16 1 15 

2. Відділ виховної роботи 
15.  Заступники 

директорів шкіл  
з виховної роботи, 
педагоги-
організатори 

Очна  Заступники 
директорів 
шкіл  
з виховної 
роботи, 
педагоги-
організатори 

36 
30 + спецкурс 
«Особливості 
реалізації нового 
Державного 
стандарту базової 
середньої освіти» 

7 205 

16.  Шкільні бібліотекарі Очна  Шкільні 
бібліотекарі 

36 
30 + спецкурс 
«Формування 
інклюзивної 
компетентності 
педагога» 

2 53 
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17.  Шкільні бібліотекарі Онлайн 
 

Шкільні 
бібліотекарі 

36 
30 + спецкурс 
«Формування 
інклюзивної 
компетентності 
педагога» 

1 31 

18.  Педагогічні кадри 
закладів 
позашкільної освіти 
(керівники, 
методисти, керівники 
гуртків закладів 
позашкільної освіти) 

Очна  Керівники, 
методисти, 
керівники 
гуртків 
закладів 
позашкільної 
освіти 

120 
72+48 (самостійна 
робота) 
 

1 32 

19.  Педагогічні кадри 
закладів 
позашкільної освіти 
(керівники гуртків 
ЗПО: художньо-
естетичний напрям 
(музичний профіль, 
хореографія) 

Очна  Керівники 
гуртків ЗПО: 
художньо-
естетичний 
напрям 
(музичний 
профіль) 

120 
72+48 (самостійна 
робота) 
навчання – І, ІІ 
сесії 

1 37 

20.  Педагогічні кадри 
закладів 
позашкільної освіти 
(керівники гуртків 
ЗПО: художньо-
естетичний напрям 
(декоративно-
прикладне 
мистецтво) 

Очна  Керівники 
гуртків ЗПО: 
художньо-
естетичний 
напрям 
(декоративно-
прикладне 
мистецтво) 

120 
72+48 (самостійна 
робота) 
навчання – І, ІІ 
сесії 

1 22 

21.  Педагогічні кадри 
закладів 
позашкільної освіти 
(керівники гуртків 
ЗПО без визначення 
напряму) 

Очна  Керівники 
гуртків ЗПО 
без 
визначення 
напряму 

120 
72+48 (самостійна 
робота) 
навчання – І, ІІ 
сесії 

1 25 

22.  Вчителі музичного 
мистецтва  
та мистецтва 
закладів загальної 
середньої освіти 

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

72  2 45 

23.  Вчителі 
образотворчого 
мистецтва  
та мистецтва закладів 
загальної середньої 
освіти 

Очна Вчителі 
образотворчо- 
го мистецтва 
та мистецтва, 
керівники 
гуртків 
(художній 
напрям) ЗЗСО 

72  
 

2 51 
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24.  Вчителі музичного 
мистецтва  
та мистецтва закладів 
загальної середньої 
освіти  

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

36  
30 +спецкурс 
«Формування 
інклюзивної 
компетентності 
педагога» 

3 77 

25.  Вчителі 
образотворчого 
мистецтва  
та мистецтва 
закладів загальної 
середньої освіти 

Очна Вчителі 
образотворчо- 
го мистецтва 
та мистецтва, 
керівники 
гуртків 
(художній 
напрям) ЗЗСО 

36  
30+спецкурс 
«Формування 
інклюзивної 
компетентності 
педагога» 
 

2 58 

26.  Вчителі мистецтва 
(8–11 кл.) 

Онлайн 
 

Вчителі 
мистецтва 
ЗЗСО 

36 
30 +спецкурс 
«Формування 
інклюзивної 
компетентності 
педагога» 

2 54 

27.  Вчителі предмету 
«Захист України» 

Очна  Вчителі 
предмету 
«Захист 
України»  

36 
30 + спецкурс 
«Тактична 
медицина  
на уроках 
предмету «Захист 
України» 

2 57 

28.  Вчителі предмету 
«Захист України 
(основи медичних 
знань)» 

Очна Вчителі 
предмету 
«Захист 
України 
(основи 
медичних 
знань)» 

36  
30 + 
спецкурс «Перша 
домедична 
допомога» 

2 58 

29.  Інструктори 
фізичного виховання 
ЗДО 

Очна Інструктори 
фізичного 
виховання 
ЗДО 
 

36 
30+ 
спецкурс «Перша 
домедична 
допомога» 

2 45 

30.  Керівники гуртків 
спортивного  
та військово-
патріотичного 
напряму ЗЗСО, 
керівники фізичного 
виховання ЗП(ПТ)О 

Очна Керівники 
гуртків 
спортивного 
та військово-
патріотичного 
напряму 
ЗЗСО, 
керівники 
фізичного 
виховання 
ЗП(ПТ)О 

36 
30 + спецкурс 
«Перша домедична 
допомога» 

1 25 
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31.  Вчителі основ 
здоров’я 

Очна Вчителі основ 
здоров’я 
 

36 
30 + спецкурс 
«Перша домедична 
допомога» 

3 82 

32.  Вчителі фізичної 
культури 

Очна Вчителі 
фізичної 
культури 

36  
30 + спецкурс 
«Перша домедична 
допомога» 

11 317 

33.  Вчителі ритміки  
та хореографії ЗЗСО 

Очна Вчителі 
ритміки  
та хореографії 
ЗЗСО 

36  
30+ спецкурс 
«Перша домедична 
допомога» 

1 34 

3. Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 
34.  Вчителі початкових 

класів 
Очна  
 

Вчителі 
початкових 
класів 

36 
30 + спецкурс 
«Навчання через 
гру в початковій 
школі» 

10 294 

35.  Вчителі початкових 
класів 

Очна  Вчителі 
початкових 
класів 

36 
30 + спецкурс 
«Технологія 
роботи з дітьми  
з особливими 
освітніми 
потребами» 

14 485 

36.  Вчителі початкових 
класів 

Очна  Вчителі 
початкових 
класів 

36 
30 + спецкурс 
«Формування 
професійно-
педагогічного 
підприємництва 
учителя початкової 
школи» 

5 149 

37.  Вчителі початкових 
класів 

Онлайн 
 

Вчителі 
початкових 
класів  

36 
30+спецкурс 
«Інтернет-сервіси в 
початковій школі» 

8 252 

38.  Вчителі початкових 
класів 

Онлайн  Вчителі 
початкових 
класів 

36 год. 
з 14.00 год.  
9 днів по 4 год. 

8 222 

39.  Вихователі ЗДО 
вищої категорії 

Очна  
 

Вихователі 
ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

2 57 

40.  Вихователі ЗДО 
першої категорії 

Очна  
 

Вихователі 
ЗДО 

 120  
72+48 (самостійна 
робота) 

4 114 

41.  Вихователі ЗДО 
другої категорії 

Очна  
 

Вихователі 
ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

2 65 

42.  Вихователі ЗДО 
спеціалісти 

Очна  Вихователі 
ЗДО 

 120  
72+48 (самостійна 
робота) 

5 153 
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43.  Вихователі ЗДО груп 
раннього віку 

Очна  Вихователі 
ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

1 31 

44.  Вихователі ЗДО 
«Інноваційні 
технології  
в дошкільній освіті» 

Очна  Вихователі 
ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

2 50 

45.  Вихователі-
методисти ЗДО  
(за посадою) 

Очна  Вихователі-
методисти 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

1 35 

46.  Директори 
(завідувачі) ЗДО 

Очна  Директори 
(завідувачі) 
ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) навчання – 
І, ІІ сесії 

1 34 

47.  Директори 
(завідувачі) ЗДО, які 
мають години 
вихователя  

Очна  Директори 
(завідувачі) 
ЗДО, які 
мають години 
вихователя  
 

 120  
72+48 (самостійна 
робота)  
навчання – І, ІІ 
сесії 

1 34 

48.  Керівники музичні 
ЗДО 

Очна  Керівники 
музичні ЗДО 

120  
72+48 (самостійна 
робота) 

2 52 

4. Відділ гуманітарних дисциплін 
49.  Вчителі української 

мови і літератури 
вищої категорії 

Очна  Вчителі 
української 
мови  
і літератури 
вищої 
категорії 

36  
30+6 спецкурс 
«Стратегії 
розвитку 
професійної 
компетентності 
вчителя 
української мови і 
літератури» 

7 182 

50.  Вчителі української 
мови і літератури  
І і ІІ категорій 

Очна  Вчителі 
української 
мови  
і літератури  
І і ІІ категорій 

36  
30+6 спецкурс 
«Стратегії 
розвитку 
професійної 
компетентності 
вчителя 
української мови і 
літератури» 

3 66 

51.  Вчителі української 
мови і літератури, 
зарубіжної 
літератури 

Очна Вчителі 
української 
мови  
і літератури 
та зарубіжної 
літератури 

72  
 

3 75 

52.  Вчителі української 
мови і літератури,  
які викладатимуть  
у 5 класі НУШ 

Очна Вчителі 
української 
мови  
і літератури  

36  9 247 
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53.  Вчителі зарубіжної 
літератури  
та російської мови 

Очна Вчителі 
зарубіжної 
літератури  
І–ІІ категорій 

36  
30 + спецкурс 
«Ключові уміння 
ХХІ століття  
як складова 
професійної 
компетентності 
педагогів НУШ» 

1 23 

54.  Вчителі зарубіжної 
літератури та 
російської мови 

Очна Вчителі 
зарубіжної 
літератури 
вищої 
категорії 

36 
30 + спецкурс 
«Ключові уміння 
ХХІ століття  
як складова 
професійної 
компетентності 
педагогів НУШ» 

2 47 

55.  Вчителі зарубіжної 
літератури,  
які викладатимуть  
у 5 класі НУШ 

Очна Вчителі 
зарубіжної 
літератури 

36  5 138 

56.  Вчителі історії  Очна Вчителі 
історії 

36  2 54 

57.  Вчителі історії  
та правознавства 

Очна Вчителі 
історії та 
правознавства 

36  2 49 

58.  Вчителі історії  
та правознавства 

Онлайн Вчителі 
історії та 
правознавства 

36  2 63 

59.  Вчителі історії, 
правознавства  
та філософсько-
світоглядних 
дисциплін 
(філософія, етика, 
громадянська освіта) 

Очна Вчителі 
історії, 
правознавст- 
ва, етики, 
громадянської 
освіти, 
філософії 

72  2 47 

60.  Вчителі 
громадянської  
та історичної галузі 

Очна Вчителі 
історії, 
правознавст- 
ва, 
громадянської 
освіти 

36  
 30+ спецкурс 
«Формування 
готовності 
педагогів  
до впровадження 
інклюзивного 
навчання » 

2 54 

61.  Вчителі німецької 
мови 

Очна  Вчителі 
німецької 
мови 

36  
30+спецкурс 
«Класна кімната як 
навчальний 
простір  
та навчальна 
атмосфера» 

2 38 

62.  Вчителі польської 
мови 

Очна Вчителі 
польської 

36  
30 + спецкурс 

1 21 
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мови «Технології 
змішаного 
навчання  
на уроках 
польської мови» 

63.  Вчителі англійської 
мови (вища 
категорія). Модуль 2 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

36 
30 + спецкурс 
«Організація 
інклюзивного 
навчання іноземної 
мови» 

3 53 

64.  Вчителі англійської 
мови (І, ІІ категорії). 
Модуль 2 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

36 
30 + спецкурс 
«Організація 
інклюзивного 
навчання іноземної 
мови» 

3 55 

65.  Вчителі англійської 
мови. Модуль 2 

Онлайн Вчителі 
англійської 
мови 

36 
30 + спецкурс 
«Організація 
інклюзивного 
навчання іноземної 
мови» 

2 47 

66.  Вчителі англійської 
мови, модулі 1 та 2, 
керівники гуртків 
ЗДО 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

72 
 

2 45 

5. Відділ фізико-математичних дисциплін 

67.  Вчителі фізики  
та астрономії 

Очна Вчителі 
фізики  
та астрономії 

36 2 58 

68.  Вчителі фізики  
та астрономії 

Онлайн Вчителі 
фізики  
та астрономії 

36 1 32 

69.  Вчителі фізики, 
астрономії  
та математики 

Очна Вчителі 
фізики  
та астрономії 

36 2 46 

70.  Вчителі фізики, 
астрономії  
та математики 

Онлайн Вчителі 
фізики  
та астрономії 

36 1 30 

71.  Вчителі фізики, 
інформатики, 
трудового навчання 

Очна-
онлайн 

Вчителі 
фізики  
та астрономії 

36 1 28 

72.  Вчителі технічних 
видів праці 

Очна Вчителі 
технічних 
видів праці 

36 2 50 

73.  Вчителі технічних 
видів праці 

Онлайн Вчителі 
технічних 
видів праці 

36 1 24 

74.  Вчителі 
обслуговуючих видів 

Очна Вчителі 
обслуговую- 

36 2 45 
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праці чих видів 
праці 

75.  Вчителі 
обслуговуючих видів 
праці 

Онлайн Вчителі 
обслуговую- 
чих видів 
праці 

36 1 34 

6. Відділ природничих дисциплін 
76.  Вчителі хімії  Очна Вчителі хімії  

 
36 
30 + спецкурс 
«Урок у сучасних 
технологіях 
навчання» 

2 62 

77.  Вчителі хімії  Онлайн Вчителі хімії  
 

36 1 24 

78.  Вчителі хімії  
та природознавства 

Очна Вчителі хімії  
 

36 1 12 

79.  Вчителі хімії, біології 
та природознавства 

Очна Вчителі хімії, 
біології та 
природознав- 
ства  

36 2 49 

80.  Вчителі хімії (вища 
категорія) 

Онлайн Вчителі хімії  
 

36 
 

1 17 

81.  Вчителі біології 
(вища категорія) 

Очна Вчителі 
біології 
 

36 
30 + спецкурс 
«Використання 
міжнародного 
досвіду  
у викладанні 
біології» 

1 23 

82.  Вчителі біології  Онлайн Вчителі 
біології 

36 1 21 

83.  Вчителі біології  
та природознавства 

Очна Вчителі 
біології та 
природознав- 
ства 

36 1 28 

84.  Вчителі біології, 
основ здоров’я  
та природознавства 

Онлайн Вчителі 
біології, 
основ 
здоров’я та 
природознав- 
ства 

36 2 54 

85.  Вчителі біології  
та екології 

Очна Вчителі 
біології  
та екології 
 

36 
30 + спецкурс 
«Моделювання 
біологічних 
процесів при 
вивченні біології» 

1 24 

86.  Вчителі географії Очна Вчителі 
географії 

36 
30 + спецкурс 
«Формування 
готовності 

4 84 
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педагогів  
до впровадження 
інклюзивного 
навчання» 

87.  Вчителі географії  Онлайн Вчителі 
географії 

36 1 33 

88.  Вчителі географії  
та природознавства 

Очна Вчителі 
географії, 
природознав- 
ства 

36 2 44 

89.  Вчителі географії, 
природознавства, 
біології 

Очна Вчителі 
географії, 
природознав- 
ства, біології 

36 1 33 

90.  Вчителі географії, 
природознавства, 
біології 

Онлайн Вчителі 
географії, 
природознав- 
ства, біології 

36 
30 + спецкурс 
«Розвиток 
ключових умінь 
учнів на уроках 
природничих 
дисциплін» 

1 28 

7. Відділ інформатики та ІКТ 
91.  Вчителі інформатики Очна  Вчителі 

інформатики 
36  
30+спецкурс 
«Технології 
програмування» 

2 43 

92.  Вчителі інформатики Очна Вчителі 
інформатики 

36 
30+спецкурс 
«Інклюзивне 
навчання у ЗЗСО» 

2 46 

93.  Інформатика  
в початковій школі 

Очна Вчителі 
інформатики 

36 
30+спецкурс 
«Цифрові 
інструменти 
освітньої 
взаємодії» 

2 29 

94.  Вчителі інформатики Онлайн 
 

Вчителі 
інформатики 

36 
30+спецкурс 
«Технології 
програмування» 

1 23 

95.  Вчителі інформатики Онлайн Вчителі 
інформатики 

36 
30+спецкурс 
«Інклюзивне 
навчання  
у ЗЗСО» 

2 49 

8. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 
96.  Вчителі класів  

з інклюзивним 
навчанням 

Очна Вчителі 
класів з 
інклюзивним 
навчанням 

36  
30+спецкурс 
«Психологічне 
благополуччя всіх 
учасників 

3 104 
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інклюзивного 
навчання» 

97.  Асистенти вчителів 
ЗЗСО, асистенти 
вихователів ЗДО 

Очна Асистенти 
вчителів 
ЗЗСО, 
асистенти 
вихователів 
ЗДО 

36 
30+спецкурс 
«Психологічне 
благополуччя всіх 
учасників 
інклюзивного 
навчання» 

7 235 

98.  Корекційні педагоги, 
педагогічні 
працівники 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Очна Корекційні 
педагоги, 
педагогічні 
працівники 
інклюзивно-
ресурсних 
центрів 

36 
30+спецкурс 
«Психологічне 
благополуччя всіх 
учасників 
інклюзивного 
навчання» 

2 69 

9. Відділ практичної психології та соціальної роботи 
99.  Практичні психологи 

і соціальні педагоги 
Очна Практичні 

психологи  
і соціальні 
педагоги 

36 
30+спецкурс 
«Артметоди  
в освітньому 
просторі: теорія  
і практика» 

5 164 

100.  Практичні психологи 
і соціальні педагоги 

Онлайн Практичні 
психологи  
і соціальні 
педагоги 

36 
30+спецкурс 
«Артметоди  
в освітньому 
просторі: теорія  
і практика» 

2 59 

10. Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 
101.  Вчителі математики 

(спеціалісти, друга 
категорія) 

Очна Вчителі 
математики  36  1 

30 

102.  Вчителі математики 
(перша категорія)                                 

Очна Вчителі 
математики  36 2 38 

103.  Вчителі математики 
(вища категорія) 

Очна Вчителі 
математики  36 4 103 

104.  Вчителі, які навчають 
предметів 
математичної 
освітньої галузі  
в 9–11 класах 

Очна Вчителі 
математики  

36 2 

39 

105.  Вчителі математики, 
фізики та астрономії 

Очна Вчителі 
математики, 
фізики, 
астрономії 

36 1 21 

106.  Вчителі математики, 
фізики та астрономії 

Онлайн Вчителі 
математики, 
фізики, 
астрономії 

36 1 26 
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Кількість навчальних груп та слухів підвищення кваліфікації у 2022 році  
за денною формою навчання 

 
ТЕМАТИЧНІ 

№ Освітня програма підвищення 
кваліфікації 

Форма 
навчання 

Категорія 
педагогічних 
працівників 

К-сть год. Кількість 
груп 

К-сть 
слуха- 

чів 

1. Відділ управління закладами освіти 
1.  Управління кадровою 

роботою закладу загальної 
середньої освіти 

Онлайн Керівники ЗЗСО 30 1 28 

2.  Інклюзивна освіта в умовах 
реформування галузі освіти  
в Україні. Управлінський 
аспект 

Очно Керівники ЗЗСО 30 1 36 

3.  Керівництво і лідерство Онлайн Керівники ЗЗСО 16 
Навчання  
4 дні  
14.00–17.00 

1 20 

4.  Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти в ЗЗСО 

Очно Керівники ЗЗСО 16 1 22 

5.  Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти в ЗЗСО 

Онлайн Керівники ЗЗСО 16 
Навчання  
4 дні  
14.00–17.00 

2 47 

6.  Організація дозвілля у 
групах подовженого дня 

Очно Вихователі ГПД 
ЗЗСО 

30 1 30 

2. Відділ виховної роботи 
7.  Шкільна бібліотека  

в сучасному освітньому 
просторі 

Очна  Шкільні 
бібліотекарі 

30 1 25 

8.  Патріотичне виховання – 
пріоритетна складова 
гармонійного розвитку 
особистості 

Очна  Заступники 
директорів  
з виховної 
роботи, 
педагоги-
організатори, 
вихователі 
закладів 
обласного 
підпорядку-
вання  

30 1 31 

9.  Декоративно-прикладне 
мистецтво як чинник 
формування національних 
цінностей школярів 

Очна Вчителі 
образотворчого 
мистецтва та 
мистецтва, 
керівники 
гуртків 
(художній 
напрям) ЗЗСО 

30 1 16 

10.  Вокально-хорові навички  Очна Вчителі 30 1 17 
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як джерело гармонійного 
розвитку школярів 

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

11.  Методика викладання 
фізичної культури  
в початкових класах  
відповідно до Концепції 
«Нова українська школа» 

Очна Вчителі 
фізичної 
культури 

30 2 30 

12.  Інноваційні методи  
та особливості навчання 
фізичної культури в 5–11 
класах 

Очна Вчителі 
фізичної 
культури 

30 3 69 

3. Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 
13.  Нова українська школа: 

другий цикл освіти 
Очна  Вчителі 

початкових 
класів, які 
працюють  
у 4 класах 

30 5 123 

4. Відділ гуманітарних дисциплін 
14.  Літературний процес кінця 

ХІХ – ХХ ст.: інноваційні 
підходи 

Очно Вчителі 
української 
мови  
і літератури 

30  2 29 

15.  Формування читацької  
та ключових 
компетентностей учнів 5–6 
класів НУШ 

Онлайн Вчителі 
зарубіжної 
літератури 

16  
Навчання 
4 дні 14.00–
17.00  

2 46 

16.  Використання інноваційних 
технологій на уроках в 
умовах НУШ 

Очна Вчителі 
громадян- 
ської та 
історичної 
галузі 

30 1 25 

17.  Інтернет-ресурси на уроках 
історії та правознавства 

Онлайн Вчителі історії 
та правознав- 
ства 

16  
Навчання 
4 дні 14.00–
17.00 

1 17 

18.  Впровадження STEM-освіти 
на уроках історії 

Очна Вчителі історії 30 1 22 

19.  Врахування вікових 
особливостей учнів  
у процесі навчання  
історії та правознавства 

Онлайн Вчителі історії 
та правознавства 

16  
Навчання 
4 дні 14.00–
17.00 

1 17 

20.  Компетентнісна парадигма 
уроку іноземної мови 
(вчителі французької мови) 

Онлайн Вчителі 
іноземних мов 

30 1 23 

21.  Особливості навчання 
польської мови у 5–6 класах 
НУШ 

Онлайн Вчителі 
польської мови 

16  
Навчання 
4 дні 14.00–
17.00 

1 36 
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22.  Підготовка учнів до ЗНО  
з англійської мови 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

30  1 14 

23.  Організація дистанційного  
та онлайн-навчання 
англійської мови 

Онлайн Вчителі 
англійської 
мови 

16  
Навчання 
4 дні 14.00–
17.00 

1 16 

24.  Організація інклюзивного 
навчання іноземної мови 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

16 1 30 

25.  Ключові уміння ХХІ 
століття 

Онлайн Вчителі 
англійської 
мови 

30 1 20 

26.  Навчання англійської мови  
у новому контексті в 1–2 
класах 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

30 1 40 

27.  Навчання англійської мови  
у новому контексті в 3–4 
класах 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

30 1 37 

28.  Навчання англійської мови  
у новому контексті в 5–9 
класах 

Очна Вчителі 
англійської 
мови 

30 3 80 

5. Відділ фізико-математичних дисциплін 
29.  Розв’язування фізичних  

та астрономічних задач 
Очна-
онлайн 

Вчителі фізики 
та астрономії 

30 1 16 

30.  Розвиток інтелектуальних 
умінь і творчих здібностей 
учнів засобами STEM-освіти 

Очна Вчителі фізики 
та астрономії 

30 1 14 

31.  Технології STEM-освіти  
у практиці роботи вчителя 
трудового навчання 

Очна Вчителі 
трудового 
навчання 

30 1 28 

6. Відділ природничих дисциплін 

32.  Підготовка вчителя  
до використання цифрових 
технологій в освітньому 
процесі з хімії 

Онлайн 
 

Вчителі хімії  
 

30 1 26 

33.  Підготовка вчителя  
до використання цифрових 
технологій в освітньому 
процесі з біології 

Онлайн 
 

Вчителі біології 
 

30 1 30 

34.  Особливості вивчення 
біології в старшій школі за 
новою програмою 

Очна Вчителі біології 30 1 14 

35.  Розвиток  
STEM-компетентностей 

Очна Вчителі 
географії, 
природознавства 

30 1 19 

36.  Навчання географії  
з використанням інтернет-
ресурсів 

Онлайн Вчителі 
географії 

16 
Навчання  
4 дні 14.00–
17.00 

1 22 
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37.  Особливості організації 
освітнього процесу  
з природознавства в умовах 
реалізації Концепції НУШ 

Очна Вчителі 
природознавства 

30 1 33 

38.  Основи фінансової 
грамотності як компетенції 
вчителя НУШ 
 

Онлайн Вчителі 
географії, 
економіки та 
фінансової 
грамотності 

16 
Навчання  
4 дні 14.00–
17.00 

1 17 

7. Відділ інформатики та ІКТ 
39.  Вибіркові модулі  

в інформатиці 
Онлайн 
 

Вчителі 
інформатики 

30 
 

1 11 

40.  Інформатика в умовах Нової 
української школи 

Очна 
 

Вчителі 
інформатики 

30 
 

2 65 

41.  Вибірковий модуль  
в інформатиці «Тривимірне 
моделювання» 

Онлайн  Вчителі 
інформатики 

16 
Навчання  
4 дні 14.00–
17.00 

1 18 

8. Відділ практичної психології та соціальної роботи 
42.  Артметоди в освітньому 

просторі: теорія і практика 
Очна Практичні 

психологи, 
соціальні 
педагоги 

30 1 20 

43.  Артметоди в освітньому 
просторі: теорія і практика 

Онлайн Практичні 
психологи, 
соціальні 
педагоги 

30 1 21 

10. Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 
44.  Педагогіка початкової 

школи: фінський досвід  
Очна Вчителі 

початкових 
класів 

30 
1 21 

45.  Ігрові технології в 
освітньому процесі 

Очна Вчителі ЗЗСО 30 1 26 

46.  Самоосвіта  
та самовдосконалення 
сучасного педагога 

Онлайн Вчителі ЗЗСО 16 
4 дні 
14.00–17.00 

1 
23 

47.  Навчання математики в 
Новій українській школі: 
концепція, підходи, 
методика, технології 
(перший цикл базової 
середньої освіти) 

Очна Вчителі 
математики 

30 3 

78 

48.  Наступність у навчанні 
математики між першим  
і другим рівнями повної 
загальної середньої освіти  
в контексті реалізації 
Концепції «Нова українська 
школа» 

Очна Вчителі 
математики, 
вчителі 
початкових 
класів 

30 1 

21 

49.  Методика навчання 
розв’язування рівнянь, 
нерівностей та їх систем: 

Онлайн Вчителі 
математики 

16 
4 дні 
 15.00–18.00 

1 
19 
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технології, методи, 
прийоми» 

50.  Методика навчання 
розв’язування геометричних 
задач: технології, методи, 
прийоми» 

Онлайн Вчителі 
математики 16 

4 дні 
15.00–18.00 

1 

35 

51.  Авторські курси вчителя 
математики, вчителя-
методиста, к. п. н.  
Трачук Т. В.  

Очна Вчителі 
математики  30 

 1 

21 

52.  Курси за науково-
педагогічним проєктом 
«Інтелект України» 

Очна Вчителі ЗЗСО 
30 2 

87 

12. Кафедра менеджменту освіти 
53.  Релігійний компонент 

 в освітньому менеджменті 
Очна Керівники, 

педагогічні 
працівники ЗО 

16 
1 

23 

13. Лабораторія освітніх інновацій 
54.  Методика викладання 

інтегрованого курсу  
«Я досліджую світ» 

Очна  Вчителі 
початкових 
класів 

30 2 56 

55.  Методика викладання 
інтегрованого курсу  
«Я досліджую світ» 

Онлайн Вчителі 
початкових 
класів 

30 2 45 

14. Відділ новацій та передових педагогічних технологій 
56.  Розвиток інноваційного 

потенціалу педагога (на базі 
досвіду переможців 
конкурсу «Учитель року») 

Онлайн Педагоги різних 
фахів 

30  
 

1 23 

57.  Інноваційний урок: методика 
проведення (на базі досвіду 
переможців конкурсу 
«Учитель року») 

Онлайн Педагоги різних 
фахів 

16 
4 дні 
14.00–17.00 

1 29 

58.  Презентація власного 
педагогічного досвіду через 
навчально-методичні 
видання 

Онлайн  Педагоги різних 
фахів 

16 
4 дні 
14.00–17.00 

1 33 

59.  Інтернет-сервіси. Готуємось 
до уроку 

Онлайн Педагоги різних 
фахів  

30  1 30 

60.  Онлайн-ресурси як один  
з інструментів змішаного 
навчання 

Онлайн Педагоги різних 
фахів  

30  1 35 

61.  Інтернет-сервіси в роботі 
педагогів, що працюють  
із дітьми з ООП 

Онлайн Педагоги різних 
фахів  

16 
4 дні 
14.00–17.00 

3 83 

62.  Інтерактивні навчальні 
матеріали: від теорії  
до практики 

Онлайн Педагоги різних 
фахів  

16 
4 дні 
14.00–17.00 

1 24 

15. Відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти 
63.  Технології змішаного  

та дистанційного навчання 
Очна Вчителі усіх 

категорій  
та фахів 

30 1 20 
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Кількість навчальних груп та слухів підвищення кваліфікації у 2022 році 

 за очно-дистанційною формою навчання 
 

№ Категорія слухачів  Годин Кількість 
груп 

Кількість 
слухачів 

1 Організація ігрової діяльності у позаурочний час 60 2 31 

2 Педагогічні кадри закладів позашкільної освіти 
(керівники гуртків ЗПО без визначення напряму) 120 1 26 

3 Заступники директорів шкіл з виховної роботи, 
педагоги-організатори  60 2 22 

4 Вчителі основ здоров’я 60 1 10 
5 Вчителі фізичної культури 60 2 24 
6 Вчителі початкових класів 60 1 17 
7 Вчителі зарубіжної літератури 30 1 12 
8 Вчителі української мови та літератури 30 2 19 

9 Вчителі технічних та обслуговуючих  
видів праці 60 1 13 

10 Вчителі інформатики 60 1 11 

11 Артметоди в освітньому просторі:  
теорія і практика 60 1 8 

12 Вчителі математики 60 1 14 

13 Медіаосвіта та інфомедійна грамотність: освітні 
категорії та виклик часу  30 1 14 

14 
Вчителі історії, правознавства та філософсько-
світоглядних дисциплін (філософія, етика, 
громадянська освіта) 

30 1 11 

Всього  232 
 

Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
установ освіти області за 2022 рік 

 

№ 

Назва МТГ, ТГ, 
заклади 

обласного 
підпорядкування 

Очна, онлайн 
форми 

навчання 

Очно-
дистанційна 

форма 
навчання 

Очна, онлайн 
форми 

навчання 

Очно-
дистанційна 

форма 
навчання 

Всього 

І півріччя І півріччя ІІ півріччя ІІ півріччя Рік 

План Викона- 
ння План Виконан- 

ня План Викона- 
ння План Викона- 

ння План Вико- 
нання 

1.  Берестечківська 
МТГ 74 60 3 0 23 28 3 0 103 88 

2.  Володимир-
Волинська МТГ 65 85 0 3 32 41 0 4 97 133 

3.  Горохівська МТГ 117 108   85 78   202 186 

4.  Камінь-
Каширська МТГ 568 531 3 3 439 404 7 8 1017 946 

5.  Ківерцівська МТГ 216 198 6 19 153 121 10 13 385 351 
6.  Ковельська МТГ 155 139 12 11 96 86 11 4 274 240 
7.  Луцька МТГ 779 805 27 23 556 505 27 29 1389 1362 

8.  Любомльська 
МТГ 147 120 2 0 88 66 1 1 238 187 
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9.  Нововолинська 
МТГ 274 255 5 6 207 195 4 2 490 458 

10.  Рожищенська 
МТГ 252 223 2 2 172 166 1 1 427 392 

11.  Устилузька МТГ 42 24   11 29 1 1 54 54 
12.  Боратинська 100 90 9 9 47 52 7 7 163 158 
13.  Велимченська 17 13   16 15   33 28 
14.  Вишнівська 100 75   94 66 1 2 195 143 
15.  Головненська 58 58 0 0 53 38 0 1 111 97 
16.  Городищенська 81 81 1 0 68 56 1 2 151 139 
17.  Дубечненська 70 62 3 2 54 25   127 89 
18.  Дубівська 5 54   4 15   9 69 
19.  Доросинівська 65 16 2 0 36 45 3 0 106 61 
20.  Затурцівська 29 29   20 20   49 49 
21.  Заболоттівська 40 37   50 41   90 78 
22.  Забродівська 50 42   42 35   92 77 
23.  Зимнівська 54 49 2 1 27 24   83 74 
24.  Іваничівська 53 35   48 30   101 65 
25.  Колківська 160 120 1 1 130 120 2 0 293 241 

26.  

Колодяжненська 

237 

86 

3 1 205 

55 

3 0 448 

142 
Голобська 59 40 99 
Велицька 38 25 63 
Поворська 12 13 25 

27.  Копачівська 80 13   44 74   124 87 
28.  Литовезька 37 41 1 1 20 10 1 0 59 52 
29.  Локачинська 90 83 1 0 54 50   145 133 
30.  Луківська 17 12   11 2   28 14 
31.  Любешівська 287 267 5 4 204 195 1 1 497 467 
32.  Люблинецька 22 34   20 17   42 51 
33.  Маневицька 222 87 9 0 178 76 3 3 412 166 
34.  Мар'янівська 44 28   33 14   77 42 
35.  Оваднівська 22 5   4 4 0 1 26 10 
36.  Олицька 116 100   80 65   196 165 
37.  Павлівська 46 45 3 4 50 51 6 6 105 106 
38.  Підгайцівська 167 175   109 114 0 2 276 291 
39.  Поромівська 32 31 0 1 18 25   50 57 
40.  Приліснецька 79 73 1  66 58   146 131 
41.  Ратнівська 70 52 2  50 44 2 1 124 97 
42.  Рівненська 99 32 2 1 60 17 2 1 163 51 
43.  Самарівська 61 63 1 1 34 22   96 86 
44.  Сереховичівська 11 3   3 6   14 9 
45.  Смідинська 12 3   6 9   18 12 
46.  Сошичненська 108 82 1  72 65 1 1 182 148 
47.  Старовижівська 14 35   12 5   26 40 
48.  Торчинська 35 93  1 15 21   50 115 
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49.  Турійська 85 76 3 1 51 65 4 0 143 142 
50.  Цуманська 138 131 1 2 119 111 2 2 260 246 
51.  Шацька 75 74 4 4 68 50 2 1 149 129 

52.  

Волинський 
науковий ліцей-
інтернат 
Волинської 
обласної ради 

25 16 3 0 15 9 1 0 44 25 

53.  

Нововолинський 
науковий ліцей-
інтернат 
Волинської 
обласної ради 

13 21   7 5   20 26 

54.  

Волинський 
обласний ліцей  
з посиленою 
військово-
фізичною 
підготовкою імені 
Героїв Небесної 
сотні 

15 8   11 5   26 13 

55.  
Княгининівський 
ліцей Волинської 
обласної ради 

8 3   1 1   9 4 

56.  

Володимир-
Волинський ліцей 
«Центр освіти» 
Волинської 
обласної ради 

1 16    14   1 30 

57.  
Люблинецький 
ліцей Волинської 
обласної ради 

1 3   1    2 3 

58.  

Володимир-
Волинська 
спеціальна школа 
Волинської 
обласної ради 

38 31   20 12   58 43 

59.  

Головненська 
спеціальна школа 
«Центр освіти» 
Волинської 
обласної ради 

15 11   7 20   22 31 

60.  

Липлянська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат 

 0        0 

61.  

Затурцівська 
спеціальна школа 
«Центр освіти» 
Волинської 
обласної ради 

11 2 18 14 4 6 28 22 61 44 
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62.  

Крупівський 
навчально-
реабілітаційний 
центр 

30 21   14 12   44 33 

63.  

Заболоттівська 
спеціальна школа 
Волинської 
обласної ради 

10 7 1 1 3 2 1 0 15 10 

64.  

Рожищенський 
навчально-
реабілітаційний 
центр Волинської 
обласної ради 

19 11 1  13 13   33 24 

65.  

Нововолинська 
спеціальна школа 
Волинської 
обласної ради 

29 29   14 14   43 43 

66.  ПТНЗ 71 71 3 0 42 40 8 0 124 111 
67.  ІНШІ 25 113   5 11   30 124 
Разом 6088 5505 141 116 4294 3768 144 116 10667 9505 

 
Інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за 2022 рік 

 
Очна форма навчання 9273 
Очно-дистанційна форма навчання 232 
Форма організації науково-методичної роботи за вибором педагогів 
(сертифікат) 

5400 

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

982 

Вчителі початкової школи, які пройшли навчання за програмами НУШ 124 
Вчителі закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію 
нового Державного стандарту базової середньої освіти, які пройшли навчання 
за програмами НУШ 

623 

Асистенти вчителів, які пройшли навчання за програмами НУШ 120 
Всього за 2022 рік 16 754 

 
Інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (на платній основі)  

за 2022 рік 

Область 
Кількість 
слухачів 

Волинська (заклади фахової передвищої 
освіти) 36 
Рівненська  5 
Львівська  4 
Житомирська  1 
Вінницька  1 
Одеська  1 
Київська  1 
Харківська  2 
Всього 51 
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Інформація щодо кількості груп та слухачів по відділах, кафедрах за 2022 рік 

 

Відділ/кафедра 

Фахові Тематичні Очно-
дистанційні Всього 
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Відділ управління закладами освіти 16 376 6 153   22 523 

Відділ освітньої та інноваційної 
діяльності 14 1478 14 319 8 113 36 1910 

Відділ початкового навчання  
та дошкільного виховання 66 2027 5 123 1 17 72 2167 

Відділ гуманітарних дисциплін 53 1304 19 452 4 42 76 1798 

Відділ фізико-математичних 
дисциплін 13 347 3 58 1 13 17 418 

Відділ природничих дисциплін 22 536 7 161   29 697 

Відділ інформаційних технологій та 
дистанційної роботи 11 190 5 114 1 11 17 315 

Ресурсний центр підтримки 
інклюзивної освіти 15 501     15 501 

Відділ новацій та передових 
педагогічних технологій   9 257   9 257 

Відділ практичної психології  
та соціальної роботи 7 223 2 41 1 8 10 272 

Кафедра теорії та методики 
викладання шкільних предметів 10 257 10 244 1 14 21 515 

Кафедра менеджменту освіти   1 23 1 14 2 37 

Кафедра педагогіки та психології   2 87   2 87 
 
2. Організаційно-методичний супровід навчальної діяльності 
Напрями, за якими працював відділ навчально-методичного забезпечення: 
− 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, 
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рівня професійної підготовки, результатів діагностики та індивідуальних запитів і потреб. 
За звітний період працівниками відділу: 
− визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу на 

курсах підвищення кваліфікації на 2023 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 2023 рік 
(7 чол.); 

− підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 
ВІППО на 2023 рік за очною та очно-дистанційною формами навчання; 

− підготовлено наказ про призначення координаторів і кураторів груп курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2023 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; 
− 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; 
− систематичний обмін інформацією з викладацьким складом кафедр, методистами, 

завідувачами кафедр. 
На 2022 рік було заплановано 365 навчальних груп за очною формою, з них 264 

фахові, 83 тематичні, та 18 за очно-дистанційною формою навчання, під час якого 
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 
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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; 
 
− заповнювались картки персонального обліку виконання навчальної роботи на 

умовах погодинної оплати. 
Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Медіаосвіта та 

медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи» за очно-дистанційною 
формою (25 лютого – 11березня, Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Релігійний 
компонент в освітньому менеджменті» (онлайн). (10–13 жовтня, Рудь О. В.). 

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів освіти Волинської 
області (за запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними 
курсів підвищення кваліфікації. Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів 
для очного / дистанційного навчання.  

Наповнення і систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення 
дисциплін та спецкурсів: «Формування медіакомпетентності педагогічних працівників у 
системі післядипломної освіти», «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність: освітні 
категорії та виклик часу», «Інформаційна гігієна під час війни», «Медіаосвіта та 
медіаінформаційна грамотність у державних стандартах НУШ», «Сучасний синтез наукової і 
релігійної картин світу», «Особливості архітектурних стилів культових споруд краю» для 
очної та очно-дистанційної форм навчання (протягом року, Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

 
Надання платних освітніх та інших послуг 
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. 
Моніторинг, організаційний, інформаційний та методичний супровід проведення 

семінарів на платній основі. 
Виготовлення сертифікатів семінарів на платній основі. 

Протягом року, Рубльова Н. О., Ткачук Р. А. 
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V. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Координація дослідно-експериментальної роботи:  
1.1. Всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Тема 
дослідження 

Заклад освіти, 
ПІБ 

відповідального 
виконавця 

Науковий 
керівник, 

координатор 
ІМЗО 

Наказ, яким 
затверджено 
експеримент, 

строки 
проведення 

Очікувані 
результати 

1. «Стандартизація 
наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі масового 
впровадження 
медіаосвіти  
у вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
2017–2022 рр. 
 

1. КЗ «Луцький 
НВК 
“Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
№ 22 – ліцей 
Луцької міської 
ради»  
2. ОЗ НВК 
«Колківська 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
– ліцей» 
Маневицького 
району Волинської 
області 
3. Залізницький 
НВК 
«Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
– дитячий садок» 
Любешівського 
району Волинської 
області 

Рудь О. В. Наказ МОН 
України від 18 
серпня 2017 
року № 1199  

Перевірка 
результативності 
вітчизняної 
моделі наскрізної 
медіаосвіти та 
підвищення рівня 
медіакомпетент-
ності педагогів  
і учнів. Укладання 
дидактичних 
матеріалів. 
Розробка засобів 
діагностики 
результатів ДЕР  
 

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

1. ЗЗСО 
«Залізницький 
ліцей імені  
І. Пасевича».  
2. КЗ ЗСО 
«Заборольський 
ліцей № 32 Луцької 
міської ради» 

Поліщук Н. А.   

3. Інноваційний 
освітній проєкт 
Всеукраїнського 
рівня за темою 
«Розроблення  
і впровадження 
навчально-
методичного 
забезпечення 
для закладів 
загальної 
середньої освіти 

МОН України, 
Інститут 
модернізації змісту 
освіти,  
Український 
інститут розвитку 
освіти,  
Національна 
академія 
педагогічних наук 
України, проєкт 
«Навчаємось 

КЗ ЗСО 
«Луцький ліцей 
№ 1 Луцької 
міської ради», 
КЗ ЗСО 
«Луцький ліцей 
№ 4 імені 
Модеста 
Левицького 
Луцької міської 
ради», 
Нововолинський 
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в умовах 
реалізації 
Державного 
стандарту 
базової 
середньої 
освіти»  

разом», що 
фінансується 
Міністерством 
закордонних справ 
Фінляндії та ЄС, 
команда підтримки 
реформ МОН, 
Європейський фонд 
освіти, 
Європейський 
центр  
ім. Верґеланда, 
фонд «The LEGO 
Foundation», 
Британська рада, 
«EdCamp Ukraine» 

ліцей № 6 
Нововолинської 
міської ради 
Волинської 
області, ОЗ ЗСО 
«Раково-Ліський 
ліцей» Камінь-
Каширської 
міської ради 
Волинської 
області 

 
1.2. Регіонального рівня 

№
з/
п 

Тема Заклад освіти Термін, етап 
проведення 

Науковий 
керівник  

Стислий зміст 
результатів за рік 

1.  Моделювання 
інноваційного 
педагогічного 
процесу як умова 
розвитку 
інтелектуально-
виховного 
потенціалу 
особистості 

Навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І–ІІІ 
ступенів № 3 – 
ліцей Володимир-
Волинської 
міської ради 
Волинської 
області» 

2017–2022 рр. 
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– червень 2022) 

Ткачук 
Н.М. 

Розроблено модель 
інноваційного 
педагогічного 
процесу як умови 
розвитку 
інтелектуально-
виховного 
потенціалу 
особистості. 
Укладено необхідні 
експериментальні 
матеріали  

2.  Психолого-
педагогічна 
корекція  
та фізична терапія 
дітей  
з особливими 
потребами 

Комунальний 
заклад «Луцький 
навчально-
реабілітаційний 
центр Луцької 
міської ради» 

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– травень 2022) 

Остапйов-
ський О. І. 

Упроваджено 
систему психолого-
педагогічного, 
корекційного 
супроводу дітей  
з особливими 
потребами 

3.  Адаптація дітей  
з особливими 
освітніми 
потребами 
 в умовах 
реалізації 
компетентнісного 
підходу 

Нововолинська 
спеціалізована 
ЗОШ № 9 
Волинської 
обласної ради 

2017–2022 рр. 
ІІІ етап 
(вересень 2021–
вересень 2022) 

Турчина  
Л. І. 
 

Впроваджено 
систему психолого-
педагогічного, 
корекційного 
супроводу дітей  
з різними 
нозологіями, 
створено модель 
адаптації дітей 
закладу освіти  
та система роботи  
з батьками 

4.  Національне 
виховання 

КЗ ЗСО «Луцька 
загальноосвітня 

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 

Лук’янчук 
Г. Я. 

Узагальнено  
та уточнено моделі: 
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особистості  
в умовах 
полікультурного 
середовища 

школа І–ІІІ 
ступенів № 19 
Луцької міської 
ради Волинської 
області» 

(вересень 2021 
– червень 2022) 

полікультурної 
компетентності 
особистості; 
проведено науково-
методичну 
конференцію  
за темою дослідно-
експериментальної 
роботи 

5.  Впровадження 
дистанційної 
освіти в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 
закладу загальної 
середньої освіти 

КЗ ЗСО «Луцький 
інституційний 
ліцей № 8 Луцької 
міської ради 
Волинської 
області 

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– червень 2022) 

Лук’янчук 
Г. Я. 

Розроблено модель 
дистанційної освіти  
в закладі освіти. 
Проведено 
підсумкову науково-
практичну 
конференцію 

6.  Духовно-
моральне 
виховання  
як фактор 
формування 
життєвих 
компетентностей 
школярів 

Столинсько-
Смолярська 
гімназія 
Рівненської ТГ 
Волинської обл. 

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– серпень 2022) 

Рудь О. В.  Систематизація 
результатів дослідно 
експериментальної 
роботи з теми 
«Духовно-моральне 
виховання як фактор 
формування 
життєвих 
компетентностей 
школярів»; створення 
та практична 
апробація науково-
методичних 
розробок, 
інноваційних 
авторських методик 
та технологій 
формування 
життєвих 
компетентностей  
і духовно-
морального 
становлення 
особистості  
в освітньому 
середовищі 

7.  Формування 
еколого-
валеологічної 
культури 
школярів 
засобами STEM-
освіти 

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

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– червень 2022) 

Поліщук  
Н. А. 

Апробовано 
організаційні, 
педагогічні умови 
для формування 
еколого-
валеологічної 
культури 
особистості. 
Розроблено модель 
еколого-
валеологічної 
культури учня; 
модель 
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інтелектуального 
розвитку 
особистості школяра; 
модель 
здоров’язбережної 
компетентності 
учнів. 
Створено умови для 
розвитку особистості 
вчителя та учня через 
упровадження в 
освітній 
процес інноваційних 
здоров’язбережу- 
вальних технологій 
та технологій STEM-
освіти. 

8.  Формування 
національної 
свідомості учнів 
шляхом інтеграції 
мистецьких 
дисциплін 

КЗ «Луцький 
НВК «ЗОШ I–III 
ступенів № 11 – 
ліцей Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

2017–2022 рр.  
ІІІ етап 
(вересень 2021 
– травень 2022) 

Миць М. Я. Апробовано 
організаційні, 
педагогічні умови 
для формування 
національної 
свідомості учнів 
шляхом інтеграції 
мистецьких 
дисциплін 

9.  Моделювання 
інноваційного 
освітнього 
простору в умовах 
інтегрованого 
підходу  
до навчання 

КЗ ЗСО 
«Луцький ліцей  
№ 14 імені Василя 
Сухомлинського» 
Луцької міської 
ради» 

2018–2023 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2019 
– вересень 
2022) 
 
 

Вітюк В. В. 
 

Апробується модель 
інноваційного 
освітнього простору 
в умовах 
інтегрованого 
підходу до навчання; 
розробляються 
моделі інтегрованих 
занятьу закладі 
освіти; здійснюється 
внутрішня 
експертиза 
результатів дослідно-
експериментальної 
роботи 

10.  Формування 
мотивації 
навчальної 
діяльності 
здобувачів освіти 
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 

Горохівський 
ліцей № 2 
Горохівської 
міської ради 
Луцького району 
Волинської 
області 

2018 –2023 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2019 
– вересень 
2022) 
 
 

Вітюк В. В. Апробується модель 
мотивації навчальної 
діяльності здобувачів 
освіти в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища; 
здійснюється 
внутрішня 
експертиза 
результатів дослідно-
експериментальної 
роботи 

11.  Формування 
ключових 
компетентностей 

КЗ «Луцька 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ 

2018–2023 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2019 

Остапйов-
ський О. І. 
 

Апробовано 
організаційні, 
педагогічні умови 
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особистості  
в умовах 
інклюзивної 
освіти 

ступенів №20 
Луцької міської 
ради Волинської 
області ради» 

– вересень 
2022) 
 
 

для формування 
ключових 
компетентностей 
особистості в умовах 
інклюзивної освіти 

12.  Формування 
компетентної 
особистості  
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 

Волинський 
науковий ліцей-
інтернат 
Волинської 
обласної ради 

2019 –2024 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2020 
– червень 2023) 
 
 

Вітюк В. В. Апробується модель 
компетентної 
особистості в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища; 
розробляється 
система 
впровадження ІТ-
технологій  
для формування  
та розвитку 
інформаційної 
компетентності 
ліцеїстів 

13.  Моделювання 
STEM-
середовища 
закладу освіти  
як умова 
самореалізації 
особистості 

ОНЗ НВК 
«Локачинська 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ 
ступеня – гімназія 
Локачинської 
районної ради 
Волинської 
області» 

2019 –2024 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2020 
– вересень 
2023) 
 
 

Луцюк А.М. Реалізується 
програма ІІ 
(формувального) 
етапу. Проведено 
педраду. 
Апробується модель 
STEM-середовища 
закладу освіти  
для самореалізації 
особистості 

14.  Розвиток 
життєвих навичок 
учнів в умовах 
сприятливого 
освітнього 
середовища 

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

2019 –2024 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2020 
– серпень 2023) 
 
 

Поліщук  
Н. А. 

Удосконалено зміст, 
форми і методи 
викладання 
дисциплін 
валеологічної 
спрямованості; 
інтегровано 
у шкільні предмети 
програми навчання 
життєвих навичок; 
упроваджено 
інноваційні 
здоров’язбережу- 
вальні технології  
у профілактичній 
роботі зі школярами 

15.  Розвиток м’яких 
навичок (soft 
skills) як фактор 
життєвої 
самореалізації 
особистості 

КЗ ЗСО 
«Луцький ліцей  
№ 9 Луцької 
міської ради» 

2020–2025 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2021 
– вересень 
2024) 

Вітюк В. В. Розпочато розробку 
моделі розвитку 
м’яких навичок  
як фактор життєвої 
самореалізації 
особистості; 
розпочато створення 
психолого-
педагогічних умов 
для розвитку м’яких 
навичок учнів 
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16.  Підготовка 
особистості  
до успішної 
життєдіяльнсоті 
шляхом 
конструювання 
інноваційного 
освітнього 
процесу 

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

2020–2025 рр. 
ІІ етап 
(вересень 2021 
– вересень 
2024) 

Кінах Н. В. Розробка критеріїв  
і показників 
ефективності 
інноваційного 
освітнього процесу. 
Проведення 
діагностики 
реального рівня 
інтелектуально-
творчого потенціалу 
здобувачів освітніх 
послуг 

17.  Моделювання 
STEM-
орієнтованого 
освітнього 
середовища  
для розвитку 
інформаційно-
цифрової 
компетентності 
здобувачів освіти 

КЗ «Луцький 
НВК ЗОШ І–ІІ 
ступенів № 7– 
природничий 
ліцей Луцької 
міської ради» 
 

2021–2026 рр. 
І етап  
(вересень 2021 
– червень 2022) 

Поліщук  
Н. А. 

Уточнено критерії 
оцінки рівнів 
готовності суб’єктів 
дослідницької 
діяльності 
до впровадження 
STEM- 
освіти, розвитку 
STEM- 
освіченості, STEM- 
компетентностей та 
дібрано відповідний 
діагностичний 
інструментарій. 
Визначено 
особливості 
використання 
нових інформаційних 
технологій  
для формування 
інформаційно-
цифрової 
компетентності 

18.  Розвиток м’яких 
навичок учнів  
в умовах 
компетентнісного 
підходу 

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

2021–2026 рр. 
І етап  
(вересень 2021 
– червень 2022) 

Поліщук  
Н. А. 

Інтегровано  
у шкільні предмети 
програми навчання 
м’яких навичок. 
Визначено 
педагогічні умови 
формування м’яких 
навичок учнів. 
Розроблено 
теоретичну модель 
розвитку м’яких 
навичок учнів  
в умовах 
компетентнісного 
підходу 

19.  Моделювання 
STEM-
орієнтованого 
освітнього 
середовища  
для розвитку 

Нововолинський 
науковий ліцей 
Волинської 
обласної ради 
 

2021–2026 рр.  
I етап 
(листопад 2021 
– червень 1922) 

Поліщук  
Н. А. 

Визначено 
педагогічні умови 
розвитку успішної 
особистості 
випускника 
наукового ліцею. 
Розроблено модель 
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успішної 
особистості 
випускника 
наукового ліцею 

науково- 
дослідницької 
компетентності 
учнів. 
Розроблено модель 
STEM-орієнтованого 
освітнього 
середовища 

20.  Розвиток 
ініціативності та 
підприємливості 
здобувачів освіти 
як чинник 
конкурентоздат- 
ності особистості 

Луцький НВК 
«Загальноосвітня 
школа І–ІІ 
ступенів № 24 – 
технологічний 
ліцей» 

2021-2026 рр.  
 I етап 
(листопад 2021 
– серпень 1922) 

Кінах Н. В. Аналіз стану 
освітнього 
середовища школи 
щодо розвитку 
ініціативності  
та підприємливості 
здобувачів освіти. 
Розробка моделі 
формування 
ініціативності  
та підприємливості 
здобувачів освіти 

21.  Формування 
освітнього 
середовища  
в умовах 
міжкультурної 
комунікації 
суб’єктів 
освітнього 
процесу  

КЗ «Луцька 
загальноосвітня 
школа I–III 
ступенів № 15» 
Луцької міської 
ради 

2021–2026 рр.  
 I етап 
(листопад 2021 
– грудень 1922) 

Муляр О.П.  Визначено 
педагогічні умови 
формування 
освітнього 
середовища в умовах 
міжкультурної 
комунікації суб’єктів 
освітнього процесу 

22.  Духовно-
моральне 
становлення 
особистості  
в умовах 
здоров’язбережу- 
вального 
освітнього 
середовища 

КЗ ЗСО «Луцький 
ліцей № 28 
Луцької міської 
ради» 

2021-2026 рр.  
I етап 
(вересень 2021 
– червень 1922) 

Дем’янюк 
О. Й. 

Розроблено 
теоретичну модель  
з теми ДЕР 
«Духовно-моральне 
становлення 
особистості в умовах 
здоров’язбережу- 
вального освітнього 
середовища» 

23.  Формування 
громадянської 
компетентності 
засобами 
шкільного 
краєзнавства 

КЗ «Луцький НВК 
«ЗОШ I–III 
ступенів №22 – 
ліцей Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

2021–2026 рр.  
I етап 
(жовтень 2021 – 
серпень 1922) 

Миць М. Я.  Визначено 
педагогічні умови 
формування 
громадянської 
компетентності 
засобами шкільного 
краєзнавства 
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2. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 
2.1. Перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня 
 

№ 
з/п Назва проєкту Організатор / 

автор ініціативи 

Учасники проєкту 
Перелік закладів 
освіти, які беруть 

участь 

Обласний 
координатор 
(ПІБ, посада) 

Результати 

1. 
  

Інноваційний 
освітній проєкт 
«Розроблення  
і впровадження 
навчально-
методичного 
забезпечення 
для закладів 
загальної 
середньої освіти 
в умовах 
реалізації 
Державного 
стандарту 
базової 
середньої 
освіти» 

МОН України; 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 

КЗ ЗСО «Луцький 
ліцей № 1 Луцької 
міської ради», 
КЗ ЗСО «Луцький 
ліцей № 4 імені 
Модеста 
Левицького Луцької 
міської ради», 
ОЗ ЗСО «Раково-
Ліський ліцей» 
Камінь-Каширської 
міської ради 
Волинської області,  
Нововолинський 
ліцей № 6 
Нововолинської 
міської ради 
Волинської області 

Вітюк В. В., 
Григор’єва Н.А., 
Олевська І. І., 
Сова О. О., 
Бацмай С. А., 
Поліщук Н. А., 
Варемчук В. Я., 
Остапчук Л. Р., 
Оксенюк І. Л. 
Червінська Н.Л., 
Сагайко В. С., 
Нечепа Н. А. 

Реалізація 
Державного 
стандарту 
базової 
середньої 
освіти в 
умовах нової 
української 
школи 

2.  Науково-
педагогічний 
проєкт «Інтелект 
України» 

МОН України; 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 

28 ЗЗСО області Вітюк В. В. Реалізація 
ідей проєкту 
у практику 
роботи 
закладів 
освіти області 

3.  «Програма 15» Український 
фонд 
«Благополуччя 
дітей» 

Гендерно-вікові 
групи 10-класників 
та їх батьків, ВПО 

Петрович В. С., 
доцент ВНУ 
імені Лесі 
Українки 

Профілактика 
ВІЛ-інфекції/ 
тренінгові 
заняття  
з учнями та їх 
батьками 

4.  «Вивчай  
та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» 

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 
 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Дем’янюк О. Й. Інтегрування 
МІГ  
у систему 
післядиплом- 
ної 
педагогічної 
освіти. 
Реалізація 
завдань 
проєкту 
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5.  Інноваційний 
освітній проєкт 
всеукраїнського 
рівня «Я – 
дослідник» 
 

Завалевський Ю.І.  
 

Педагогічний 
колектив КЗ 
«Луцька 
гімназія № 21 імені 
Михайла Кравчука 
Луцької міської 
ради 
Волинської області» 

Поліщук Н. А., 
старший 
викладач 
кафедри теорії  
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів 

Розроблення 
моделі 
STEM- 
середовища 
освітнього 
закладу 
 

6.  Освітній проєкт 
«“Культура 
добросусідстваˮ 
як інструмент 
формування 
громадянської 
компетентності  
і розвитку 
соціальної 
інклюзії дітей, 
юнацтва  
і дорослих  
в Україні» 

ГО 
«Інформаційно-
дослідний центр 
“Інтеграція  
та розвитокˮ» 

ОЗЗСО «Раково-
Ліський ліцей 
Камінь-
Каширського 
району Волинської 
області», Луцький 
ліцей № 1 

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

Завершено 
апробування 
МНП з курсу 
«Культура 
добросусід- 
ства» 5 клас, 
апробується 
МНП з курсу 
«Культура 
добросусід- 
ства» 6 клас 
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VІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 

 

№ 
з/п 

Складові єдиного освітнього інформаційного простору 
Кількість розроблених цифрових ресурсів (за видами ресурсів) 

Кількісний 
прояв 

показника 
1 Електронні дидактичні демонстраційні матеріали  43 
2 Комп’ютерний тест  6 
3 Діючі віртуальні педагогічні спільноти 21 
4 Електронні демонстраційні матеріали 1 

 
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
Протягом року працівниками відділу інформаційного забезпечення освіти 

проводилася робота за такими напрямками: 
– онлайн-консультування педагогічних працівників і науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у науково-методичному журналі «Педагогічний пошук» та 
електронній газеті «Педагогічні роздуми»; 

– консультування педагогічних працівників і науковців щодо підготовки матеріалів до 
публікації у пресі та створенні монографій, збірників та методичних рекомендацій; 

– адміністрування, аналітичне наповнення, опублікування та систематичне оновлення 
публічної інформації, оновлення даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
(ЄДЕБО). 

 
2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору краю 
1. Адміністрування офіційного сайта ВІППО (http://vippo.org.ua).  
2. Платформа для організації дистанційного навчання (https://dn.vippo.org.ua). 
3. Сторінка відділу інформаційного забезпечення освіти на сайті ВІППО (http://vippo. 

org.ua/index.php?pagename=informatuka). 
4. Відділ інформатики та ІКТ ВІППО (http://176.102.48.88/vippolabinfo). 
5. Волинська учнівська інтернет-олімпіада. Сайт (http://176.102.48.88/vippoolimp). 
6. Школа олімпійського резерву. Сайт (http://176.102.48.88/schoololymp). 
Загалом упродовж року на сайті Інституту розміщено 478 матеріали, із них новин 99. 
Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення 

офіційного сайта ВІППО (http://vippo.org.ua) здійснювали Оксенюк І. Л. та Гребенюк М. П. 
Створення і наповнення медіавмісту, адміністрування, популяризація діяльності 

закладу, висвітлення результатів діяльності працівників ВІППО, онлайн-консультування 
педагогів області на професійно-організаційні теми на офіційних сторінках ВІППО у 
соцмережі «Фейсбук» (https://www.facebook.com/vippo.lutsk.ua та https://www.facebook. 
com/vippoLutsk) здійснювали Кліванська Ю. А. та Гребенюк М. П. 

Кліванська Ю. А. наповнювала, оновлювала та адмініструвала інформаційне 
електронне табло. 

Адміністрування та наповнення медіавмісту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна 
панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» https://www.facebook.com/groups/ 
200402174034840/?ref=bookmarks упродовж року здіснювали Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Наповнення та адміністрування електронного освітнього вмісту «Медіаосвіта» 
https://sites.google.com/view/media2021rud/ проводили Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Педагогічна спільнота «Підтримка освіти в громадах Волині», професійна спільнота у 
соцмережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/860724354272756 модерувалися 
Поліщук Н. А. 

 
Відділ ЗНО та моніторингових досліджень упродовж року наповнював інформаційний 

простір матеріалами, необхідними для вступників до закладів вищої освіти:  
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До уваги вступників у магістратуру 2022 року (http://vippo.org.ua/zno_view_news. 
php?id=276) (18 січня). 

Затверджено графік додаткової сесії ЗНО-2022 (http://vippo.org.ua/zno_view_news. 
php?id=277) (02 лютого). 

Стартує реєстрація на ЗНО-2022! (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=278) (03 
лютого). 

Увага! Скасовано проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 
березня. (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=280) (08 березня). 

Увага! Продовжено терміни реєстрації для участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні у 2022 році (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=279) (08 березня). 

Відділ зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень інформує 
щодо проведення ЗНО, пробного ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ у 2022 році 
(http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=281) (21 березня). 

Увага! Продовжено терміни формування реєстраційних карток для участі в 
національному мультипредметному тестуванні. (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=282) 
(11 квітня). 

До уваги вступників 2022 року! Оприлюднено демонстраційний варіант національного 
мультипредметного тесту (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=284) (27 квітня). 

До уваги учасників НМТ! (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=285) (4 травня). 
Міністерством освіти і науки України затверджено Порядок прийому для здобуття 

вищої освіти в 2022 році (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=289) (10 травня). 
До уваги осіб, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО (НМТ) 

(http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=288) (11 травня). 
Вступ для здобуття освітнього ступеня бакалавра проводитиметься на основі творчих 

конкурсів для таких спеціальностей (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=286) (11 
травня). 

Для вступників до магістратури (http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=287) (12 
травня). 

Складники магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) 
(http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=291) (12 травня). 

Складники магістерського комплексного тесту (МКТ) 
(http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=290) (12 травня). 

Оприлюднено наказ МОН України, що регулює проведення ЗНО-2023 
(http://vippo.org.ua/zno_view_news.php?id=292) (19 вересня). 

Створено та адмініструється Telegram-канал відділу ЗНО та моніторингових 
досліджень «ЗНО Волинь»: https://t.me/zno_volyn (адміністратор каналу – лаборант відділу 
ЗНО та моніторингових досліджень Логвинюк А. В.). Відбувається систематичне наповнення 
каналу актуальною інформацією, оголошеннями, анонсами щодо зовнішнього оцінювання 
2022 року (національний мультипредметний тест, магістерський тест навчальних 
компетентностей, магістерський комплексний тест). Розміщено 92 матеріали. 
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Рисунок 12. Статистика переглядів та поширення матеріалів телеграм-каналу 

«ЗНО Волинь» 
 

 
Топ-10 рейтингових дописів телеграм-каналу «ЗНО Волинь» 

у 2022 році 
 

Місце  
в 

рейтингу 
Назва допису Кількість 

переглядів Дата публікації 

1 
Таблиці переведення тестових балів 
національного мультипредметного тесту  
до шкали 100–200 

2400 22 липня 

2 Для учасників НМТ: можливості 
безкоштовної підготовки до тестування 2300 05 травня 

3 Що робити, якщо Ви помилилися, 
вказуючи номер мобільного телефону? 2100 05 травня 

4 Онлайн-тестувальник: як користуватися,  
про що пам'ятати учасникові 1900 19 липня 

5 
Не пропустіть СМС-повідомлення  
із логінами і паролями для входу 
 на інформаційні сторінки 

1800 04 травня 

6 
Міністерством освіти і науки України 
затверджено Порядок прийому для 
здобуття вищої освіти в 2022 році. 

1700 05 травня 

7 Що робити, якщо Ви не отримали пароль  
та логін до інформаційної сторінки 1700 12 травня 

8 Незабаром стартує основна сесія НМТ-
2022 1700 17 липня 

9 Тестовий блок завдань з історії України 1500 11 липня 
10 Для учасників основної сесії НМТ! 1500 04 травня 

 
Здійснюється регулярне наповнення інформаційної сторінки відділу ЗНО і 

моніторингових досліджень у соціальній мережі «Фейсбук» #ЗНОВолинь 
( https://www.facebook.com/znovolyn/) актуальними новинами, анонсами, звітами про 
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проведені заходи, інфографікою та світлинами. З 01 січня по 01 грудня на сторінці 
розміщено 26 дописів (адміністратор сторінки – методист відділу ЗНО та моніторингових 
досліджень Кутовий Р. С.). 

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

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
Відділом інформаційного забезпечення освіти (ВІЗО) 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 напрямками роботи ВІЗО стосовно провадження сучасних 
інтернет-технологій були: інформаційне наповнення офіційного сайта ВІППО, створення й 
адміністрування сторінки Інституту в соціальній мережі «Фейсбук», онлайн-поширення 
(електронні версії публікацій) періодичних видань закладу. 

Проводилася постійна робота з адміністрування офіційних сторінок ВІППО у 
соцмережі «Фейсбук», збільшення їх релевантності, кількості учасників, наповнення 
оперативною інформацією, швидкого реагування на потреби педагогічної спільноти, 
відповіді на онлайн-запити педагогів, поширення актуальних новин, популяризації 
діяльності Інституту, анонсування важливих подій, висвітлення проведених заходів.  

Протягом року проводилася постійна робота з офіційним сайтом ВІППО: редагування 
інформації, поданої на сайт; відстеження оновлення сайта, внесення змін до складу, 
наповнення, місця розташування або назви рубрик, розділів тощо. Користування сайтом 
закладу сприяє формуванню навичок роботи з електронною інформацією, отриманню 
тематичних консультацій. Надавалась методична підтримка, яка сприяла професійному 
зростанню педагогів за рахунок широкого використання засобів інформаційних технологій; 
налагоджувався обмін інформацією, досвідом роботи, поширювались успішні педагогічні 
практики; що давало можливість спілкування педагогів із методистами закладу з метою 
обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних питань освіти. 

Створення та розміщення у вебсередовищі інформаційних відеопрезентацій, 
тематичних відеофільмів, добірок фото щодо популяризації Інституту й освіти регіону в 
освітньому просторі забезпечувала Кліванська Ю. А. 

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» (Муляр О. П.). 

Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через 
віртуальні спільноти: (фейсбук, вайбер). (Жалко Т. Й.). 

Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через 
віртуальні спільноти (фейсбук) (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»). (Трачук Т. В.). 

Організовано науково-методичний супровід роботи з педагогами області через 
віртуальні спільноти «Фізика це просто»: (платформа «Фейсбук»). (Кобель Г. П.). 

 
4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 
Працівниками відділу інформаційних технологій та дистанційної роботи сформовано 

14 електронних цифрових курсів на навчальній платформі ВІППО для організації очно-
дистанційного навчання: «Організація ігрової діяльності у позаурочний час», «Педагогічні 
кадри закладів позашкільної освіти (керівники гуртків ЗПО без визначення напряму», 
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«Вчителі основ здоров’я», «Вчителі фізичної культури», «Вчителі початкових класів», 
«Заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори», «Вчителі 
зарубіжної літератури, російської мови», «Вчителі української мови та літератури», «Вчителі 
технічних та обслуговуючих видів праці», «Вчителі інформатики», «Артметоди в освітньому 
просторі: теорія і практика», «Вчителі математики», «Медіаосвіта та інфомедійна 
грамотність: освітні категорії та виклик часу», «Вчителі історії, правознавства та 
філософсько-світоглядних дисциплін (філософія, етика, громадянська освіта)».  

Підготовлено електронний освітній вміст для проведення в онлайн-режимі 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» та двох 
всеукраїнських науково-практичних онлайн-конференцій. Кобель Г. П. підготував 
електронні матеріали для виступу на інструктивно-методичній нараді «Особливості 
викладання фізики та астрономії у 2022/2023 н. р.». 

 



129 

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 

Учасники (ПІБ 
працівника 

Інституту та термін 
перебування 

Закордонна 
установа Мета Результат 

1.  The LEGO Foundation Проведення 
тренінгів; 
розробка 
матеріалів 

Вітюк В. В.  

2.  Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 
(протягом року, 
онлайн) 

Friedrich 
Naumann 
Foundation 
Ukraine and 
Belarus 

Опрацювання 
організаційних  
та управлінських 
моделей медіаосвіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, 
розробка 
дидактичних 
матеріалів 

3.  Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 
(протягом року, 
онлайн) 

Deutsche Welle 
Akademie 
спільно  
з USAID 
«Мріємо  
та діємо» 

Участь у тренінгах, 
науково-практичних 
конференціях, інших 
заходах з метою 
розвитку 
медіаінформаційної 
компетентності 

Cертифікат  
про проходження 
національного тесту 
з медіаграмотності 
 

4.  Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 
(протягом року, 
онлайн) 

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 

Розвиток професійних 
компетентностей 
участю у тренінгах  
і навчальних семінарах 
з розвитку МІГ 

Інтегрування МІГ  
у систему 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Реалізація завдань 
проєкту 

5.  Ураєва І. Г. Видавничий дім 
«Hachette 
International» 
(Париж, Франція) 

Впровадження 
сучасних європейських 
технік навчання  
та оцінювання 
французької мови 

Сертифікат про 
участь у триденному 
вебінарі в рамках 
міжнародних 
зустрічей партнерів, 
отримання 
навчальної 
літератури 
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6.  Ураєва І. Г. Французький 
інститут  
в Україні, 
платформа 
дистанційного 
навчання  
для вчителів 
французької 
мови PRO FLE+ 

Підвищення фахової 
кваліфікації вчителів 
ЗЗСО та викладачів 
вишів 

Реалізація 3 модуля 
(40 годин) програми 

7.  Бацмай Світлана 
Анатоліївна, 25–29 
листопада 2022 року 

Британська рада, 
м. Варшава 
(Республіка 
Польща) 

Очний тренінг 
Британської ради 
«Викладання та 
навчання у важкі часи» 
для учителів 
англійської мови  
у рамках глобальної 
програми Британської 
ради «Language for 
Resilience» 

Ознайомлення  
з техніками 
подолання стресу 
вчителями  
та учнями в умовах 
воєнного часу 

 
2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів 

2.1. Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня 
 

№ 
з/п Назва проєкту Організатор 

Учасники, 
залучені  

до проєкту 

Обласний 
координатор 

(ПІБ, 
посада) 

Завдання / 
результати 

1.  Вітюк В. В. 
Участь у 
фінському 
проєкті 
підтримки 
реформи 
української 
школи 
«Навчаємось 
разом» 

МОН України Обласні заклади 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

Вітюк В. В., 
кандидат 
педагогічних 
наук, доцент; 
заступник 
директора  
з науково-
методичної  
та навчальної 
діяльності 
Волинського 
ІППО  

Участь у тренінгах 

2.  Вітюк В. В. 
Проєкт 
«Кафедра 
Жана Моне 
“Студії ЄС у 
СНУ імені Лесі 
Українки”» 
програми 
Європейського 
Союзу 
«Еразмус+» 

Волинський 
національний 
університет 
імені Лесі 
Українки; 
організаційний 
партнер проєкту 
– Волинський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

Педагогічні 
працівники 
області 

Бояр А.,  
ВНУ імені 
Лесі 
Українки 

Проведення занять  
у межах тренінгу 
«Європейська 
інтеграція України: 
компетентний 
учитель» 
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3.  «Вивчай  
та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» 

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 

Науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 
кафедри  
 

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

Розвиток 
медіакомпетентності. 
Інтегрування 
медіаосвіти у систему 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників  

4.  Проєкт ІФА 
zivik № КP-
068/21 (UKR) – 
«Програма  
з розширення 
можливостей 
заради 
відновлення 
порозуміння 
для лідерів 
громад 
в Україні 
«Мир у 
цифровий час» 
/ Empowerment 
Peace and Post-
Conflict 
Reconstruction 
Programme for 
Community 
Leaders in 
Ukraine «Peace 
in Digital Era» 
 

Громадська 
організація 
«Фундація прав 
людини»,  
що фінансується 
Інститутом 
зовнішніх 
культурних 
зв’язків (IFA) 
коштами 
Міністерства 
закордонних 
справ 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина 
 

Жалко Т. Й. Єрко Г. І. Посилення  
в суспільстві 
соціальної 
згуртованості  
та солідарності  
як важливих умов 
післявоєнного 
відновлення, сталого 
розвитку країни, її 
європейської 
інтеграції; 
підтримка місцевих 
органів влади  
та неурядових 
організацій, що 
працюють на місцях,  
для забезпечення 
політичної, соціальної 
та економічної участі 
молоді і жінок  
у процесі відновлення 
в Україні; 
створення простору 
для повноправної 
участі людей з усієї 
України (у тому числі 
внутрішньо 
переміщених осіб)  
у вирішенні питань, 
пов’язаних  
з посиленням 
соціальної 
згуртованості  
та солідарності  
в місцевих громадах 
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під час війни. 
Результати:  
У рамках проєкту 
проводилося п’ять  
4-денних навчальних 
міжрегіональних 
шкіл-тренінгів та 2-
денний форум. 
Всеукраїнський 
радіомарафон «Мир  
у цифровий час» 
(вересень–жовтень 
2022). 
Менторська програма 
для амбасадорок 
Проєкту (дводенні 
тренінги, проведення 
блог-кафе (10), 
форум-театру із 
залучення 
представників органів 
державної влади, 
місцевого 
самоврядування  
та ЗМІ). 
Акція – Мистецький 
вернісаж до Дня миру 
21 вересня. 
Моніторинг засобів 
масової інформації  
та блогів. 
Моніторинг 
імплементації 
Національного плану 
дій та розробка 
рекомендацій 

5.  Проєкт 
«Жіноче 
лідерство  
на шляху 
відновлення 
України. 
Посилення 
гендерної 
чутливості 
громад 
Львівської 
області» 
 

Реалізується ГО 
«Ґендерний 
креативний 
простір» за 
підтримки «Pact 
Ukraine: building 
the world of equal 
opportunities», 
який 
фінансується 
завдяки 
допомозі 
Великої Британії 
від її уряду  
 

Жалко Т. Й. Єрко Г. І. Жіноче лідерство. 
Законодавчі основи 
лідерства. 
Соціальна 
згуртованість. 
Протидія гендерно 
зумовленому 
насильству. 
Волонтерство  
та залучення громади. 
Позиціонування жінок 
та онлайн-комунікація 
з громадянами. 
Методи роботи  
з громадянами. 
Спільне просування 
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пріоритетів та потреб 
уразливих категорій 
населення 

6.  Впровадження 
спецкурсу  
з ігрових  
та діяльнісних 
методів 
навчання  
і розвитку 
«Педагогіка 
гри в закладах 
дошкільної 
освіти» 

The LEGO 
Foundation 

 14 ІППО Березіна  
О. М., 
методист 
відділу 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання 

Імплементація 
спецкурсу з ігрового 
та діяльнісного 
підходів у програми 
закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти 
задля всебічного 
розвитку  
та формування 
наскрізних умінь 

7.  «Сприяння 
освіті»  
у дошкіллі 
Волинської 
області 

The LEGO 
Foundation 

ЗДО № 6,40, 41 
м. Луцька, ЗДО 
№ 4, 8, 11  
м. Ковеля, ЗДО 
№ 2,7  
м. Володимира, 
ЗДО № 9  
м.Нововолинська, 
ЗДО с. Боратин 

Березіна  
О. М., 
методист 
відділу 
початкового 
навчання  
і дошкільного 
виховання 

Упровадження 
ігрових і діяльнісних 
методів навчання  
в освітній процес 
закладів дошкільної 
освіти, опанування 
новими методами  
і підходами  

 



134 

VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
 

1. Моніторинг освітньої діяльності 
1.1. Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях  
Організація заходів основного етапу міжнародного моніторингового дослідження 

PISA-2022 у Волинській області: 
− Проведення інструктивної наради для керівників закладів освіти області – 

учасників PISA-2022 (27 вересня, ВІППО, Корнейко А. О.). 
− Збір, обробка та передача Національному координатору PISA матеріалів основного 

етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022 (із закладів освіти області). (25 
жовтня – 01 листопада, Корнейко А. О.). 

Міжнародне моніторингове дослідження PISA (Програма міжнародного оцінювання 
учнів / Programme for International Student Assessment).  

Координація перебігу основного етапу дослідження PISA-2022 у Волинській області: 
− Участь в організаційно-інструктивних вебінарах з питань підготовки до проведення 

в області основного етапу PISA-2022 (19 січня, 08 вересня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.). 

− Уточнення інформації про кількісні характеристики закладів освіти Волинської 
області – учасників PISA-2022 (згідно з вибіркою). (08–10 вересня, Корнейко А. О., Кутовий 
Р. С., Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.). 

− Збір та узагальнення інформації про заклади освіти – основні пункти проведення 
дослідження в області та учасників моніторингу (10–14 вересня, Корнейко А. О., Кутовий 
Р. С., Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.). 

− Добір старших інструкторів та адміністраторів з комп'ютерного оцінювання PISA-
2022 (14–19 вересня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Логвинюк А. В.). 

− Організація онлайн-навчання відповідальних за пункти тестування, старших 
інструкторів та адміністраторів з комп'ютерного оцінювання PISA-2022 (19–26 вересня, 
Корнейко А. О.). 

− Проведення вебінару «PISA-2022: сценарій з проведення тестування в закладі 
освіти» (20 вересня, ВІППО, Корнейко А. О.). 

− Проведення основного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-
2022 на базі закладів освіти області (04–21 жовтня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О.). 

 
Основні характеристики проведення тестувань основного етапу  

міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022  
у закладах освіти області 

 

№ 
з/п 

Заклад освіти – учасник 
дослідження (згідно з вибіркою) 

Кількість 
сесій 

тестування 

Терміни проведення 
тестування в закладі 

К-сть 
учасників 

1.  Люблинецький ліцей Волинської 
обласної ради 2 04.10.2022 – 14.10.2022 18 

2.  

Волинський обласний ліцей  
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної 
сотні 

4 10.10.2022 – 21.10.2022 53 

3.  
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 1 Луцької міської ради 
Волинської області 

4 12.10.2022 – 21.10.2022 53 
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4.  

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа I–III 
ступенів № 16 Луцької міської 
ради» 

1 06.10.2022 – 17.10.2022 13 

5.  
Лищенський ліцей Підгайцівської 
сільської ради Луцького району 
Волинської області 

2 03.10.2022 – 13.10.2022 20 

6.  
Опорний заклад «Колківський 
ліцей» Колківської селищної ради 
Волинської області 

2 13.10.2022 – 21.10.2022 34 

7.  

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Навізький ліцей» 
Рожищенської міської ради 
Луцького району Волинської 
області 

1 11.10.2022 – 21.10.2022 11 

 
2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 
У 2022 році широкомасштабна воєнна агресія Росії проти України зробила 

неможливим проведення зовнішнього незалежного оцінювання у звичному форматі. 24 
березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 7132, яким скасовано 
обов’язкове складання ДПА, прийнято рішення здійснити одноразову зміну алгоритму 
зовнішніх освітніх оцінювань та провести у 2022 році оцінювання результатів навчальних 
досягнень здобувачів загальної середньої освіти у формі національного мультипредметного 
тестування (НМТ).  

Відділом ЗНО та моніторингових досліджень спільно з органами управління освітою 
на місцях реалізовано комплекс заходів щодо організованого проведення НМТ–2022. 
Незважаючи на умови, пов’язані зі зміною змісту, форми й процедури оцінювання, а також 
роботою в умовах воєнного стану, національне мультипредметне тестування у Волинській 
області проведено на належному рівні. 

 
4.1. Нормативне та організаційно-методичне забезпечення НМТ–2022. 
4.1.1. Відділом ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО підготовлено: 
– проєкт доручення начальника обласної військової адміністрації від 15 червня 2022 

року № 1787/01-02/1-22 (про підготовку і проведення у 2022 році зовнішніх вступних 
випробувань у форматі комп'ютерного тестування (національного мультипредметного тесту, 
магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей) та 
сертифікації педагогічних працівників) (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 підготовку та проведення апробації тестових завдань у 2022 році» від 19 
січня 2022 року № 12 (Корнейко А. О.); 

− «Про втрату чинності наказу Управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 19 листопада 2021 року № 462» від 26 травня 2022 року № 124 
(Корнейко А. О.); 

− «Про внесення змін до наказу Управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 19 січня 2022 року № 12» від 26 травня 2022 року № 125 
(Корнейко А. О.); 

− «Про підготовку і проведення в області зовнішніх вступних випробувань (НМТ, 
МКТ, МТНК) та незалежного тестування учасників сертифікації вчителів» від 14 червня 
2022 року № 141 (Корнейко А. О.); 
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− «Про затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення 
додаткових сесій національного мультипредметного тестування» від 5 липня 2022 року 
№ 155/32-о, спільний зі Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти 
(Корнейко А. О.); 

− «Про внесення змін до наказу “Про затвердження мережі тимчасових 
екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тестування” від 
17 червня 2022 року № 142/29-о» від 11 липня 2022 року № 160, спільний зі Львівським 
регіональним центром оцінювання якості освіти (Корнейко А. О.); 

− «Про затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення 
магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту» від 
21 липня 2022 року № 162/42-о, спільний зі Львівським регіональним центром оцінювання 
якості освіти (Корнейко А. О.); 

− «Про внесення змін до наказу “Про затвердження мережі тимчасових 
екзаменаційних центрів для проведення додаткових сесій національного мультипредметного 
тесту” від 05.07.2022 № 155/32-о» від 11 серпня 2022 року № 172/61-о, спільний зі 
Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти (Корнейко А. О.); 

− «Про затвердження пункту проведення незалежного тестування педагогічих 
працівників» від 19 серпня 2022 року № 178/71-о (Корнейко А. О.); 

− «Про затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення 
спеціальної сесії національного мультипредметного тестування» від 30 серпня 2022 року 
№ 74-о, спільний зі Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти 
(Корнейко А. О.); 

− «Про затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення 
додаткової і спеціальної сесій магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту» від 31 серпня 2022 року № 77-о, спільний зі Львівським 
регіональним центром оцінювання якості освіти (Корнейко А. О.); 

− «Про підготовку і проведення в області основного етапу міжнародного 
дослідження якості освіти PISA-2022» від 19 вересня 2022 року № 202 (Корнейко А. О.); 

− «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань у листопаді–грудні 2022 
року» від 03 листопада 2022 року № 245 (Корнейко А. О.); 

− «Про призначення відповідальних за організацію і проведення зовнішнього 
оцінювання результатів навчальних досягнень та моніторингових досліджень у 2023 році» 
від 08 грудня 2022 року № 292 (Корнейко А. О.). 

 
4.1.2. Організовано та проведено сім інструктивно-методичних нарад з питань 

ЗНО/НМТ: 
 

№ Назва Дата Категорія 
учасників 

К-сть 
учасників 

Результат 

1. Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Про 
реєстрацію на участь 
в основній сесії ЗНО  
у 2022 році» (онлайн) 

27 січня Відповідальні 
за проведення ЗНО 
в територіальних 
громадах, закладах 
ПТО та В(ФП)О 

100 Інструкція 
«Робота  
в реєстраційній 
програмі 
УЦОЯО» 

2. Інструктивно-методична 
нарада «Питання 
підготовки процедур 
пробного тестування  
та основної сесії ЗНО  
у 2022 році» (онлайн) 

22 лютого Відповідальні 
за проведення ЗНО 
в територіальних 
громадах 
 

54 Опрацювання 
інструкції 
«Робота пункту 
пробного 
тестування 
ЗНО–2022» 
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3. Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Питання  
проведення 
зовнішнього 
оцінювання у формі 
НМТ у 2022 році» 
(онлайн) 

08 квітня Відповідальні 
за проведення ЗНО 
в територіальних 
громадах 
 

54 Опрацювання 
наявної 
нормативної 
бази. Розробка 
методичних 
рекомендацій 

4. Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Про підбір 
закладів освіти  
для роботи ТЕЦ  
та навчання персоналу 
пунктів НМТ–2022» 

21 квітня Керівники органів 
управління 
освітою, 
відповідальні  
за проведення ЗНО 
в територіальних 
громадах – округах 
НМТ–2022 

18 Інструктивно-
методичні 
матеріали  
для 
відповідальних 
за ЗНО 
в територіальних 
громадах – 
округах НМТ–
2022 

5. Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Питання 
підготовки процедур 
НМТ–2022» (онлайн) 

25 травня Відповідальні, 
помічники 
відповідальних за 
ТЕЦ, відповідальні 
за проведення ЗНО 
в округах 
тестування 

47 Розробка 
рекомендацій 
щодо роботи 
ТЕЦ під час 
НМТ–2022. 
Прес-
конференція для 
ЗМІ області 

6. Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Питання 
навчання персоналу  
та підготовки ТЕЦ» 
(онлайн) 

05 липня Відповідальні, 
помічники 
відповідальних за 
ТЕЦ, відповідальні 
за проведення ЗНО 
в округах 
тестування 

47 Інструктивно-
методичні 
матеріали  
для працівників 
ТЕЦ 

7. Розширена нарада 
з питань стану 
готовності 
до проведення 
національного 
мультипредметного 
тестування 2022 року 

14 липня Представники УОН 
ВОДА, установ, 
служб  
та організацій, 
відповідальних  
за безпечне 
проведення НМТ–
2022 

12 Розробка 
алгоритму 
взаємодії служб 
та організацій 
під час 
проведення 
НМТ–2022  
в умовах 
воєнного стану. 
Прес-
конференція для 
ЗМІ області 

8.  Інструктивно-
методична нарада-
семінар «Зовнішні 
оцінювання 2023 
року: ЗНО чи НМТ?» 
(онлайн) 

01 грудня Відповідальні 
за проведення ЗНО 
в ТГ та закладах 
обласного 
підпорядкування 

63 Опрацювання 
потенційних 
алгоритмів 
зовнішніх 
оцінювань  
у 2023 році 
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4.2. Підготовча робота з організації процедур ЗНО/НМТ 2022 року 
Організовано роботу пункту реєстрації учасників ЗНО/НМТ – 2022 на базі ВІППО: 

розроблено електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних за 
пункт реєстрації «Реєстраційна програма ЗНО–2022». Перепрофільовано роботу пункту на 
надання консультацій та практичної допомоги з питань реєстрації здобувачів освіти області 
та внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб на участь у НМТ–2022 (01 лютого – 24 
лютого, 25 лютого – 19 квітня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.). 

Створено мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного 
мультипредметного тестування та вступних випробувань у форматі комп’ютерного 
тестування: 

 
Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) Волинської області  

(статистика роботи) 
 

№ 
з/п 

Населені пункти (громади), 
на території яких створено 

ТЕЦ 

Кількість 
ТЕЦ 

Кількість разів роботи ТЕЦ 
основна 

сесія 
додаткова 

сесія 
спеціальна 

сесія 
-   м. Луцьк 8 57 8 4 
-  м. Нововолинськ 2 29 2  
-  м. Ковель 3 25 3  
-  м. Камінь-Каширський 1 12 1  
-  смт Маневичі 1 11 1  
-  смт Ратне 1 11   
-  м. Любомль 1 8 1  
-  м. Горохів 1 6   
-  м. Ківерці 1 4   
Всього 19 163 16 4 

 
Основну кількість тимчасових екзаменаційних центрів створено на базі ЗЗСО – 17; 

два ТЕЦ функціонували на базі університетів: 
 
 

 
Рисунок 13. Тимчасові екзаменаційні центри НМТ-2022 у Волинській області 

в розрізі типів закладів освіти 
 

Здійснено перевірку ТЕЦ щодо відповідності вимогам УЦОЯО, заповнено 
Інформаційні форми ТЕЦ (квітень–травень, Корнейко А. О., Приймачук Л. О.). 

Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу НМТ–2022: 
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Організовано онлайн-навчання й онлайн-тестування відповідальних за тимчасові 
екзаменаційні центри (19 чол.) та помічників відповідальних за ТЕЦ (19 чол.). (Корнейко А. 
О. (спільно з ЛРЦОЯО). 

Здійснено добір, навчання та онлайн-тестування старших інструкторівТЕЦ–2022 (270 
осіб). (Січень–березень, травень–червень, Корнейко А. О., Приймачук Л. О. (спільно з 
відповідальними за ЗНО в округах НМТ–2022). 

 
4.3. Проведення НМТ–2022. Загальні результати 
Для проходження НМТ–2022 в області зареєструвалися 7664 особи. З них до участі в 

основній сесії зареєстровано 6805, у додатковій – 696 та у спеціальній сесії – 163 учасники. 
Переважну кількість зареєстрованих осіб, як і в минулі роки, склали випускники закладів 
загальної середньої освіти поточного року (73,3 % загальної кількості); наступною за 
кількістю категорією учасників тестування у 2022 році стали випускники минулих років 
(15,4 %), що є абсолютно нетиповим для зовнішніх оцінювань упродовж багатьох років 
проведення тестувань. Учасники з числа студентів коледжів, а також учні закладів 
професійної освіти складають відповідно 9,5 % та 1,8 %: 

 

 Рисунок 14. Склад учасників НМТ–2022 
 

Загальна кількість зареєстрованих учасників усіх сесій НМТ є суттєво (на 30–35 %) 
меншою, аніж реєструвалося на зовнішнє оцінювання в попередні роки, що зумовлено 
реаліями життя країни, на території якої відбуваються воєнні дії. 

Водночас серед учасників національного мультипредметного тесту в поточному році 
частка мотивованих учасників була значно вищою порівняно з минулими роками. Про це 
свідчать показники явки учасників у пункти тестування – 97,2 % (для порівняння: 2020 рік – 
72 %, 2021 рік – 66,7 %): 
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Рисунок 15. Явка учасників у пункти проведення тестування зовнішніх оцінювань  

ЗНО-2020, ЗНО-2021, НМТ-2022 (на прикладі основної сесії) 
 
За рядом основних показників результативності волинські учасники НМТ–2022 

продемонстрували досить високий рівень на тлі всеукраїнських результатів. 
Так, волинські учасники отримали 564 найвищих результати з трьох предметів 

національного мультипредметного тесту 2022 року: 
 

 
Рисунок 16. Розподіл найвищих результатів НМТ–2022 в розрізі предметів 

 
Загальна кількість учасників НМТ у Волинській області, які отримали найвищі 

результати, – 425 осіб. З них отримали: одну оцінку 200 балів – 312 осіб, дві оцінки 200 балів 
– 87 осіб, три оцінки 200 балів – 26 осіб. 

Усього в області закладів освіти, випускники яких мають хоча б один найвищий 
результат, – 137. Ці заклади представляють 38 територіальних громад області. 

Аналіз масиву отриманих даних щодо результативності складання національного 
мультипредметного тесту в області дає підстави для висновків про залежність результатів від 
ряду показників, наприклад, від типу закладу освіти, у якому навчався здобувач загальної 
середньої освіти (бали випускників ЗЗСО на 8–9 одиниць вищі, ніж у студентів коледжів, і на 
15–18 балів – ніж в учнів ЗПТО), від території розташування закладу освіти (результати 
учнів сільських шкіл у середньому на 7–8 балів нижчі, аніж у випускників міських ЗЗСО) 
тощо. 

За підсумками проведення в області НМТ 2022 року підготовлено Звіт про проведенн 
національного мультипредметного тесту у Волинській області у 2022 році (розміщено в 
розділі «Зовнішнє оцінювання» сайта ВІППО). 
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 4.4. 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. 

Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2022 у 
закладах професійно-технічної, вищої і фахової передвищої освіти.  

Організовано добір і призначення відповідальних за проведення ЗНО–2022 та 
моніторингових досліджень у територіальних громадах області (жовтень–листопад, 
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.). 

Участь як старшого інструктора в ЗНО (03, 10 червня, Лук’янчук Г. Я.). 
Створення (24) і рецензування (48) завдань ЗНО (Ягенська Г. В.). 
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ІХ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
1. Робота бібліотеки 
Головною метою діяльності бібліотеки Інституту є забезпечення фахових 

інформаційних потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння процесу підвищення 
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних, управлінських кадрів 
освітянської галузі та створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного 
забезпечення безперервної освіти шляхом надання вільного доступу до профільної 
інформації. 

Основними завданнями бібліотеки у 2022 році були:  
– 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, Додаток 1). 

Станом на 01 грудня 2022 року фонд бібліотеки становить 38 745 примірників книг. 
За звітний період надійшло 67 книг. 

База даних електронного бібліотечного каталогу поповнилась на 103 назви (книг – 38; 
періодичних видань – 65).  

В електронній газеті «Педагогічні роздуми» в рубриці «На книжкову полицю» 
опубліковані новинки літератури. 

Постійно оновлюється сторінка бібліотеки на сайті Інституту та соціальної мережі 
«Фейсбук».  

Підготувалено до журналу «Педагогічний пошук» дописи: «Сповідь душі у віршах (80 
років від дня народження Василя Степановича Гея)», «Григорій Сковорода: український 
мандрівний філософ (300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–
1794)». Підготувлено індекси УДК на статті журналу «Педагогічний пошук».  

Згідно з планом роботи на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли 
тематичні виставки літератури та виставки до пам’ятних дат (Додаток 2). 

На сторінці бібліотеки сайта ВІППО розміщено віртуальні виставки літератури. 
Нові надходження до бібліотеки – у розділах:  
– «Довідкова література»; 
– «Навчальна література»; 
– «Художня література».  
Тематичні виставки:  
– «Сповідь душі у віршах (80 років від дня народження Василя Степановича Гея)» ;  
– «Григорій Сковорода: український мандрівний філософ (300 років від дня 

народження Григорія Савича Сковороди (1722–1794)».  
23 червня взяли участь у VІІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читаннях 

«Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири 
сучасного освітнього процесу», проведеними ВІППО спільно із Волинською обласною 
організацією Національної спілки краєзнавців України (онлайн).  
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 На запрошення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, Національної академії педагогічних наук України працівники нашої 
бібліотеки взяли участь у всеукраїнському вебінарі «Бібліотеки: свідок і творець історії 
рідного краю в умовах воєнного часу», який відбувся в онлайн-форматі 28 квітня. 
Долучились до всеукраїнського онлайн-вебінару «Музеї та бібліотеки як соціальні інституції 
пам’яті» (18 травня). Взяли участь у роботі всеукраїнського науково-практичного семінару 
«Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку цифрової освіти, педагогіки в 
умовах воєнного стану» (28 жовтня).  

29–30 листопада в режимі онлайн взяли участь у семінарі-практикумі «Основи 
впровадження квест-технології в професійній діяльності педагога». Організатор заходу – 
відділ освітніх інновацій Волинського ІППО. Підготували бібліографічний покажчик 
«Використання квест-технології в освітньому процесі сучасного закладу освіти».  

Організували перегляд українського історичного фільму режисера Олексія Шапарєва 
«Крути 1918». 

Провели передплату періодичних видань на І півріччя 2023 року (12 назв). 
  

 
Перелік фахових передплатних періодичних видань 

 
№ 
з/п 

Найменування фахового періодичного видання Роки 
надходження 

1. Безпека життєдіяльності 2005–2022 
2. Біологія і хімія в рідній школі 2000–2022 
3. Вища освіта України 2012–2022 
4. Всесвіт 2000–2022 
5. Всесвітня література в школах України 2000–2022 
6. Географія та економіка в рідній школі 2000–2022 
7. Дошкільне виховання 2000–2022 
8. Іноземні мови в школах України 2000–2022 
9. Інформаційний збірник для освітян 2013–2022 
10. Історія в рідній школі 2000–2022 
11. Календар знаменних і пам’ятних дат 2000–2022 
12. Математика в рідній школі 2000–2022 
13. Методист 2005–2022 
14. Мистецтво та освіта 2000–2022 
15. Спецвипуск газети «Освіта України» 2000–2022 
16. Особлива дитина: навчання і виховання 2005–2022 
17. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 2000–2022 
18. Професійно-технічна освіта 2010–2022 
19. Рідна школа 2000–2022 
20. Трудова підготовка в рідній школі 2000–2022 
21. Українська мова і література в школах України 2000–2022 
22. Фізика та астрономія в рідній школі 2000–2022 
23. Фізичне виховання в рідній школі 2000–2022 
24. Шкільна бібліотека 2000–2022 
25. Радник у сфері державних закупівель 2019–2022 
26. Оборонний вісник 2018–2022 
27. Педагогічна газета Україна 2000–2022 
28. Освіта України 2000–2022 
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Проведення тематичних книжкових виставок 

«Соборність України – це єдність і злагода» 
(День Соборності України, 22 січня) 

Січень 

«Мова – духовне багатство народу. Щоб любити – треба знати, а щоб 
проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ,  
як мова, треба її любити». Сухомлинський В. 
(Міжнародний день рідної мови, 21 лютого) 

Лютий 

«Тарас Шевченко – великий син України»  
(Шевченківські дні, 9 і 10 березня) 

Березень 

«Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе». 
Сухомлинський В. 
(Міжнародний день дитячої книги, 2 квітня) 

Квітень 

«Маки пам’яті»  
(Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 
війни, 8–9 травня)  

Травень 

«Конституція – головний підручник життя» 
(День Конституції України, 28 червня) 

Червень 

«Україна починається з тебе». Чорновіл В.  
(День Незалежності України, 24 серпня) 

Серпень 

STEM: Наука. Технології. Інженерія. Математика – територія творчості Вересень 
«Мужність і відвага крізь віки» 
(День захисників і захисниць України, 14 жовтня)  

Жовтень 

«Свічка пам’яті не згасне» 
(День пам’яті жертв голодоморів, 26 листопада) 

Листопад 

«Навчання в різних країнах світу» Грудень 
 

Проведення виставок книг до пам’ятних дат 

«Григорій Сковорода: український мандрівний філософ» 
(300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–1794), 
українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета) 

Протягом року 

«Сповідь душі у віршах»  
(80 років від дня народження Василя Степановича Гея) 

Січень 

«Слово як синонім долі». Василь Гей  
(55 років від народження Євгенії Іванівни Назарук) 

Січень 

«Письменник, педагог, видавець» 
(210 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–1848), 
українського поета) 

Лютий 

«Вчитель мудрості та людяності» 
(430 років від дня народження Яна-Амоса Коменського (1592–1670), 
чеського педагога) 

Березень 

«Я палаю життям, я горжуся життям, 
 Що воно мені в долю напише – лучанин!» Петро Мах  
(95 років від дня народження М. С. Стефанишина, українського 
композитора, заслуженого діяча мистецтв України)  

Квітень 

«Я хочу, щоб була Україна…» Липинський В. 
(140 років від дня народження В’ячеслава Липинського – видатного 
волинянина, історика, політолога, соціолога, державного та політичного 
діяча) 

Квітень 

«Художній дивосвіт Анатолія Дімарова»  
(100 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922—

Травень 



145 

2014), українського прозаїка, лауреата Державної премії України імені Т. Г. 
Шевченка (1982) 
«Лілея золоторожева»: Ольга Косач-Кривинюк 
(145 років від дня народження Ольги Петрівни Косач-Кривинюк, 
української письменниці, літературознавця, викладача, бібліографа, 
етнографа, лікаря за фахом)  

Червень 

«Олесь Донченко – поет, прозаїк, казкар» 
(120 років від дня народження Олеся (Олександра) Васильовича Донченка 
(1902–1954), українського прозаїка) 

Серпень 

«Усе життя робила те, що любила». Ніна Горик  
(65 років від дня народження Ніни Петрівни Горик-Литвинюк – волинської 
поетеси, заслуженого вчителя України, активної громадської діячки) 

Вересень 

«Моя любов – Україна і математика». Кравчук М.  
(130 років від дня народження Михайла Пилиповича Кравчука (1892–1942), 
українського математика) 

Жовтень 

«Його ім’я горітиме, як полум’я»  
(150 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–
1941), українського письменника, педагога, перекладача, літературознавця, 
художника) 

Листопад 

«Кохання і фатум письменника й кобзаря Гната Хоткевича»  
(145 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938), 
українського прозаїка) 

Грудень 

 
2. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти 
2.1. Науково-методичний журнал «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 систематично розміщується на сайті наукової періодики 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Журнал виходить в електронному вигляді з доповненням, де вміщуються 
багатоілюстровані методичні матеріали. Публікується щоквартально. 

Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення 
педагогів Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська 
школа, краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються у наукових 
та методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних працівників, 
зростанню їх фахової майстерності. 
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Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та 
кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики.  

 

 
Рисунок 17.  Дописувачі науково-методичного журналу «Педагогічний пошук» 

 

 
 

Рисунок 18. Розподіл друкованих матеріалів за навчальними предметами 
 
Більшість публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді 

кращих педагогів області. 
Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування. 
Соціологічні дослідження дають підстави стверджувати, що журнал слугує 



147 

підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. 
Нашими авторами й читачами є представники різних регіонів Волині й України.  
Основні етапи роботи працівників відділу стосовно випуску науково-методичного 

журналу «Педагогічний пошук» № 1 (113) – 4 (116): 
1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування). 
2. Робота з авторами статей, їх консультування. 
3. Правка коректи; 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 відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок 
технічного редактора; вказівки щодо набору формул, рисунків, багатозначних чисел, 
графіків, таблиць, діаграм. Коректування та переклад анотацій і ключових слів англійською 
мовою. Звірка відповідності набраного тексту оригіналу при читанні коректури. 

4. Літературне редагування науково-методичного журналу «Педагогічний пошук». 
5. Макетування журналу, дизайн та верстка. Вичитка верстки журналу.  
6. Підготовка і виготовлення електронного доповнення до журналу. 
7. Підготовка і виготовлення електронної версії журналу 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, ведення 
журналів обліку оригіналів статей та рецензій на статті) тощо. 

10. Підготовка і редагування вимог до оформлення та подання авторських оригіналів 
у науково-методичнийжурнал «Педагогічний пошук», матеріалів до розміщення на сайті 
Інституту URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk), офіційній сторінці ВІППО 
у соцмережі «Фейсбук». 

 
2.2. Електронна газета «Педагогічні роздуми»  
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, робота з авторами, 

консультації щодо написання матеріалів, підготовка матеріалів до верстки, дизайн, верстка 
та онлайн-публікація на сайті ВІППО (URL: https://sites.google.com/view/pedposhuk/ 
електронна-газета-педагогічні-роздуми). У кожному номері висвітлено певну тематику. 
Матеріали газети вчителі можуть використовувати у шкільній та позакласній роботі. 

 
2.3. Робота над поточною документацією ВІППО 
− Інформаційний, медіа-, поліграфічний супровід освітянських конкурсів, 

учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, турнірів) різних рівнів, конференцій, 
семінарів тощо (набір, редагування, друк програм, сертифікатів, банерів, бейджів та ін.). 

− Випуск поліграфічної продукції для освітнього процесу (друк свідоцтв 
підвищення кваліфікації, грамот, подяк, дипломів, довідок-подань, листів та іншої поточної 
документації. 

− Виготовлення грамот, подяк для нагородження працівників Інституту, освітян 
області за поданням директора закладу. 

− 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, викладачам Інституту у створенні 
друкованих матеріалів відділів і кафедр. 

− Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО, обробка й оприлюднення 
цифрової інформації. 
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− 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, 

ксерокопіювання, робота з електронною поштою, вебсередовищем, цифровими носіями). 
− Верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк внесених до плану роботи 

Інституту методичних рекомендацій, наукових збірників, збірників за матеріалами науково-
практичних конференцій. 

− Зведення, верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк 
загальноінститутського звіту за поточний і плану ВІППО – на наступний роки. 

 
2.4. 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, семінарів, педагогічних читань та ін. 

− Дизайн, макетування, друк емблем, програм, сертифікатів, бейджів тощо. 
− Фото- та відеофіксація, висвітлення проведених заходів, оприлюднення 

результатів, розміщення інформації на сайті ВІППО та офіційних сторінках у соцмережі 
«Фейсбук», у ЗМІ та вебпросторі (підготовка пресанонсів, написання інформаційних 
повідомлень про захід, запрошення ЗМІ, проведення пресконференцій, запис інтерв’ю): 

1. ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
2021/2022 навчальному році; 

2. Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2021/2022 н. р.; 
3. Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 
4. XХVІІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки 

педагогів Волині»; 
5. Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти у 2022 році; 
6. ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;  
7. II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 

2021/2022 н. р.; 
8. ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням. 
 
3. Видавнича діяльність 
3.1. Публікації працівників кафедри (відділу, центру) 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Кількість 
публікацій 

«Педагогічний 
пошук» 

1.  Дем’янюк О. Й. 14 2 
2.  Кінах Н. В. 12 2 
3.  Жалко Т. Й. 8 1 
4.  Онищук О. О. 8 - 
5.  Гребенюк А. В. 6 3 
6.  Остапйовський І. Є. 6 2 
7.  Камінська В. В. 6 1 
8.  Олешко П. С. 5 2 
9.  Радецька І. В. 5 2 
10.  Миколайчук А. В. 5 2 
11.  Лук᾽янчук Г. Я. 5 1 
12.  Рубльова Н. О. 5 1 
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13.  Рудь О. В. 5 1 
14.  Силюк А. М. 5 - 
15.  Кобель Г. П. 4 1 
16.  Корнейко А. О. 4 1 
17.  Поліщук Н. А. 4 1 
18.  Сташенко М. О. 4 1 
19.  Мартинюк О. С. 4 - 
20.  Муляр О. П. 3 1 
21.  Остапйовський О. І. 3 - 
22.  Подолюк С. М. 3 - 
23.  Трачук Т. В. 3 - 
24.  Астахова О. В. 2 2 
25.  Луцюк А. М. 2 2 
26.  Сміховська В. Є. 2 2 
27.  Оксенюк І. Л. 2 2 
28.  Андрейчин С. Р. 2 1 
29.  Гаврилюк Л. І. 2 1 
30.  Гребенюк М. П.  2 1 
31.  Казмірчук Н.М. 2 1 
32.  Провальна Н. О. 2 1 
33.  Степанюк С. О. 2 1 
34.  Ясінська Н. В.  2 1 
35.  Миць М. Я. 2 - 
36.  Романюк Н. С. 2 - 
37.  Червінська Н. Л. 2 - 
38.  Ягенська Г.В. 2 - 
39.  Вітюк В. В. 1 2 
40.  Березіна О. М. 1 1 
41.  Богданович О. І. 1 1 
42.  Григор’єва Н. В. 1 1 
43.  Кащенюк М. Р. 1 1 
44.  Никитюк Л. М. 1 1 
45.  Романюк С. В. 1 1 
46.  Олевська І. І. 1 1 
47.  Савош В. О. 1 1 
48.  Сова О. О. 1 1 
49.  Ткачук Р. А. 1 1 
50.  Турчина Л. І. 1 1 
51.  Ураєва І. Г. 1 1 
52.  Шевчук Г. З.  1 1 
53.  Кліванська Ю. А.  1 - 
54.  Кутовий Р. С. 1 - 
55.  Логвинюк А. В. 1 - 
56.  Приймачук Л. О. 1 - 
57.  Шинкарук І. В. 1 - 
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3.2. Зведені показники інформаційно-видавничої діяльності працівників Інституту в 
2022 році 

Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв 
показника 

Всього підготовлено до друку видань  
З них: 

192 

підручники 1 
посібники 3 
навчально-методичні комплекси 2 
програми 11 
методичні рекомендації 7 
наукові статті 99 
методичні статті 23 
збірники наукових праць 10 
збірники матеріалів, тез конференцій 30 
інше 6 
 
3.3. Список публікацій науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту 

 
Наукові статті 

1. Андрейчин С. Р. Професійна ідентичність в арт-терапевтичному вимірі. ХІХ 
Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії: 
місце особистості в часи суспільних трансформацій». Київ, 2022. С. 78–81. 

2. Богданович О. І. Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ЗЗСО. Педагогічний пошук. 2022. № 3 (115). С. 3–8. URL: 
https://sites.google.com/view/pedposhuk/архів?authuser=0  

3. Вітюк В. В. Інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку 
педагогів. Педагогічний пошук. 2022. № 3 С. 8–12. URL: https://sites.google.com/view/ 
pedposhuk/архів?authuser=0  

4. Гребенюк А. В. Філософсько-педагогічні аспекти сучасної субкультурності. 
Світоглядна освіта молоді: філософський та психолого-педагогічний аспекти: зб. наук. 
праць. Матеріали міжнародної конференції – Других академічних читань пам’яті Романа 
Арцишевського. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. С. 104–108. 

5. Гребенюк А. В. Екранна інформація в контексті сучасної освіти. Педагогічний 
пошук. 2022. № 4 (116). С. 4–6. URL: https://sites.google.com/view/pedposhuk/поточний-
номер?pli=1  

6. Гребенюк А. В. Особливості освіти в «суспільстві знань». Педагогічний пошук. 
2022. № 2 (114). С. 6–9. URL: https://drive.google.com/file/d/1I0ly5dS3Yp-uG9nXn6wDAWAID 
poK8zUb/view  

7. Гребенюк А. В. Соціальні мережі: неочевидні перспективи та проблеми для 
середньої освіти. Педагогічний пошук. 2022. № 1 (113). С. 3–5. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1BAYRT4sn_VVe6IlkDitY03gmEmQUi5hj/view 

8. Гулько Г., Дем’янюк О. Військові дії біля Олицького замку в червні 1651 року. 
Олика в європейській історії: відтворення історико-архітектурної спадщини : наук. зб. : 
матеріали Міжнар. наук. конф. (29–30 жовтня 2021 р., м. Луцьк – смт Олика). / упоряд.: 
Є. Ковальчук, О. Карліна. Луцьк : Волин. друк., 2022. С. 77–83. 

9. Дем’янюк О. Генерування ідей творення української нації в Наддніпрянській 
Україні в другій половині ХІХ століття. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 
контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (26 
травня 2022 р., м. Луцьк). / упоряд.: О. А. Бундак, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2022. С. 23–25. 

10. Дем’янюк О. Державницько-політичне становлення В’ячеслава Липинського: 
читаючи роман «Діти Яфета» Івана Корсака. Літопис Волині : всеукраїнський науковий 



151 

часопис. Спецвипуск. Луцьк : Видавн. дім «Гельветика», 2022. С. 12–15. (Кат. Б.) URL: 
http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/330/273 

11. Дем’янюк О. Залучення серії марок «Історія війська в Україні» (2002–2010) до 
експозиції шкільних музеїв. Музейна педагогіка в умовах воєнного стану : зб. матеріалів 
Міжнарод. круглого столу (26 травня 2022 р., м. Київ). / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : 
Нац. центр «МАН України», 2022. С. 146–150. 

12. Дем’янюк О. Й. Військово-політичні аспекти перебування органів влади 
Директорії УНР на території Волині навесні 1919 р. Військово-науковий вісник. 2022. Вип. 38. 
С. 39–53. (Кат. Б.) URL: https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.39-53 

13. Дем’янюк О. Й. Особливості системи середньої освіти в Королівстві Швеція. 
Педагогічний пошук. 2022. № 4. С. 7–11. URL: https://sites.google.com/view/pedposhuk/ 
поточний-номер 

14. Дем’янюк О. Й. Наслідки поразки Української революції 1917–1921 років для 
місцевого населення Волинської губернії. Педагогічний пошук. 2022. № 2. С. 10–14. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1tRk3SXTqbtG_UimDSbcsyOIaWiAM9Hr2/view 

15. Дем’янюк О. Й., Конон Н. Г. Інформаційно-пошуковий потенціал Волинської 
обласної бібліотеки для дітей. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, 
економіці та бізнесі : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 квітня 2022 р., 
м. Київ). Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2022. Ч. 2. С. 19–25. URL: 
http://kn.knukim.edu.ua/conference2.html. 

16. Дем’янюк О. Й., Конон Н. Г. Контент-аналіз сайту Волинської державної 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Технології, інструменти та 
стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали III Міжнар. наук. конф. (15 квітня 
2022 р., м. Львів) : у 2 т. Вінниця : Європейська наукова платформа. 2022. Т. 2. С. 127–129. 
URL: https://doi.org/10.36074/mcnd-15.04.2022. 

17. Дем’янюк О. Й., Конон Н. Г. Сайт як інтерактивна технологія формування 
бібліотечно-інформаційного середовища : III CISP Conference «AN INTEGRATED 
APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND 
MULTIDISCIPLINARITY». III Міжнар. наук.-практ. конф. (29 квітня 2022 р., м. Вінниця). 
Грааль науки : міжнар. наук. журн. Відень; Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. 
С. 325–329. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.054. 

18. Дем’янюк О., Конон Н. Використання цифрових технологій у діяльності 
Волинської обласної бібліотеки для дітей. Цифрова платформа: інформаційні технології в 
соціокультурній сфері : наук. журн. Т. 5. № 1. Київ : Видавн. центр КНУКІМ, 2022. С. 170–
177. (Кат. Б.) URL: https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261301 

19. Жалко Т. Й. Рекламні війни у соціальних мережах. Проблеми й перспективи 
розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали Х Міжвуз. наук.-практ. 
конф. (20 груд. 2022 р.). Луцьк, 2022. Подано до друку. 

20. Жалко Т. Й. Фемінітиви як вияв гендерної культури у сучасному масмедійному 
дискурсі. Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому 
процесі : матеріали XII наук.-практ. конф. (29 листопада 2022 р.). Луцьк, 2022. Подано до 
друку. 

21. Жалко Т. Поштова марка в контексті сучасної медіареклами: інструменти 
впливу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного 
поступу : матеріали доп. учасн. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26 травня 2022 р.) 
/ упоряд.: О. А .Бундак, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2022. С. 305–310. 

22. Жалко Т., Бойко Т. Жанрово-стильова своєрідність листів-щоденників. The 4-th 
International scientific and practical conference «Eurasian scientific discussions» (May 8-10, 
2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 403 p. С. 334–339. 

23. Жалко Т., Вірста С. Комунікативна компетентність у контексті гуманістичної 
спрямованості освітнього процесу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 
контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VIІI Міжнар. наук.-практ. 
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конф. (м. Луцьк, 26 трав. 2022 р.) / упоряд.: О. А. Бундак, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2022. 
С. 25–29. 

24. Жалко Т., Вірста С. Методика ейдотехнік та її використання в освітньому 
процесі. Педагогічний пошук. 2022. № 2. С. 15–19. URL: https://drive.google.com/file/d/ 
1I0ly5dS3Yp-uG9nXn6wDAWAIDpoK8zUb/view.  
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4. Популяризація діяльності Інституту на освітянських виставках, у засобах 

масової інформації та на телебаченні 
4.1. Виставкова діяльність 
XXVIІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» 
Відповідно до Положення про обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Волині» та з метою активізації творчої діяльності педагогічних 
працівників Волинської області, популяризації їх здобутків з 10 березня до 24 квітня 2022 
року проведено ХХVІІ обласну виставку 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 529 
робіт у номінаціях:  

− природознавство – 253 (природознавство – 24, екологія – 10, біологія – 78, 
географія – 59, астрономія – п’ять, фізика – 35, хімія – 42);  

− математика – 106 (математика – 12, алгебра – 75, геометрія – 19);  
− управління закладами освіти – 46; 
− освіта дітей з особливими освітніми потребами – 124 (спеціальна освіта – 23, 

інклюзивна освіта – 101).  
Членами журі відзначено новизну та актуальність тем робіт, представлених на 

Виставці, практичне спрямування методичних посібників, рекомендацій та розробок, 
авторських програм спецкурсів, збірників вправ, дидактичних матеріалів, електронних 
навчальних посібників тощо. Рішенням журі відзначено високий рівень 220 робіт, що 
становить 42 % загальної кількості.  

Участь у Виставці взяли освітяни із сорока п’яти територіальних громад, трьох 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування та працівники Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти. Найактивнішими були педагоги Луцької, 
Нововолинської, Камінь-Каширської, Любомльської та Рожищенської міських і 
Боратинської, Підгайцівської сільських, Колківської, Любешівської та Маневицької 
селищних територіальних громад. 

За матеріалами Виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та 
методичних матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються в бібліотеці 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти у паперовому варіанті, а 
електронні матеріали переможців розміщено у віртуальній експозиції на сайті ВІППО за 
посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1T_Cynuj4jXylIsnNM5rdoMpTE2C90k1N. 

Підсумком Виставки стало проведення сертифікованих воркшопів за програмою 
методичного хабу «Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої 
галузі», участь у яких взяли 336 педагогів області. 

У 2022 році підготовлено нормативну базу для проведення ХХVІІІ обласної виставки 
дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» для працівників 
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка проходитиме за 
номінаціями: 

1) українська мова і література; 
2) зарубіжна література; 
3) іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська); 
4) мистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво;  
5) виховна робота; 
6) позашкільна освіта;  
7) дошкільне виховання;  
8) практична психологія і соціальна робота;  
9) шкільна бібліотека. 
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4.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень діяльності 

№ 
з/п Назва ЗМІ 

Дата 
публікації 
(передачі 

тощо) 

Назва матеріалу 

1 UA: Волинь 10 січня «Реєстрація на пробне 
ЗНО» (Корнейко А. О.) 

2 UA: Волинь 02 лютого «Які нововведення ЗНО–
2022?» (Корнейко А. О.) 

3 

Телерадіокомпанія «Аверс» 08 лютого 

«Проблема – рішення. 
ЗНО–2022: пробна  
і основна сесії на Волині» 
(Корнейко А. О.) 

4 Суспільне. Новини. URL: 
https://suspilne.media/214879-u-gurtozitku-
volinskogo-institutu-pisladiplomnoi-osviti-
rozmistili-majze-pivsotni-pereselenciv/  

07 березня «У гуртожитку 
Волинського інституту 
післядипломної освіти 
розмістили майже пів сотні 
переселенців» 

5 

UA: Волинь 08 березня 

«ЗНО–2022: чи є 
можливість провести  
в умовах воєнного стану?» 
(Корнейко А. О.) 

6 Телерадіокомпанія «Аверс» 10 березня «Чи буде ЗНО–2022» 
 (Корнейко А. О.) 

7 UA: Волинь 10 березня «Що буде із ЗНО–2022» 
(Корнейко А. О.) 

8 

12 канал 15 березня 

«ЗНО хочуть скасувати: що 
робити випускникам  
та якою буде вступна 
кампанія» (Корнейко А. О.) 

9 
Телерадіокомпанія «Аверс» 22 березня 

«Через війну планують 
скасувати ЗНО, ДПА, ЄВІ 
та ЄФВВ» (Корнейко А. О.) 

10 

12 канал 26 березня 

«ЗНО спростили:  
як завершиться навчальний 
рік–2022 для абітурієнтів» 
(Корнейко А. О.) 

11 Телерадіокомпанія «Аверс» URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=4fjUmgi2Z
a4  

20 квітня На часі : Новини. Сюжет 
«Понад п’ять тисяч пасочок 
передали волинські 
господині для хлопців  
на передову» 

12 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/5000-
pasok-heneratory-i-zapchastyny-volontery-
sertsia-patriota-vezut-na-peredovu-podarunky-
vid-volynian/  

22 квітня 5000 пасок, генератори  
і запчастини: волонтери 
«Серця патріота» везуть  
на передову подарунки  
від волинян 

13 Суспільне UA. URL: uspilne.media/238725-
ce-bude-vazko-ak-vipusknik-skil-u-lucku-
gotuutsa-do-multipredmetnogo-testu/  

13 травня «Це буде важко»:  
як випускники шкіл  
у Луцьку готуються  
до мультипредметного 
тесту 
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14 Суспільне UA. 
URL:https://suspilne.media/99168-sertifikacia-
vciteliv-pocatkovih-klasiv-so-vona-dae-
volinskim-pedagogam/  

13 травня «Це буде важко»:  
як випускники шкіл у 
Луцьку готуються  
до мультипредметного 
тесту 

15 Волинь Post. UR 
https://www.volynpost.com/news/204199-iak-
vypusknyky-shkil-u-lucku-gotuyutsia-do-
multypredmetnogo-testu  

13 травня 

Як випускники шкіл  
у Луцьку готуються  
до мультипредметного 
тесту 

16 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/tse-bude-
vazhko-iak-vypusknyky-lutskykh-shkil-
hotuiutsia-do-multypredmetnoho-testu/  

14 травня «Це буде важко»:  
як випускники луцьких 
шкіл готуються до 
мультипредметного тесту 

17 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/vypuskn
yky-voyennoho-chasu-iak-na-volyni-
skladatymut-testy-zamist-zno-interviu/  

14 травня Випускники воєнного часу: 
як на Волині складатимуть 
тести замість ЗНО 
(Корнейко А. О.) 

18 

Конкурент ТВ 16 травня 

«Про спрощене ЗНО  
та як і де проводитимуть 
тестування» 
(Корнейко А. О.) 

19 UA: Українське радіо. Луцьк 24 травня «Про мультитест 2022 
року» (Корнейко А. О.) 

20 UA: Волинь 26 травня «Особливості проведення 
НМТ» (Корнейко А. О.) 

21 Суспільне. Новини. URL: 
https://suspilne.media/247939-ponad-20-
poizdok-vid-pocatku-vijni-volinski-volonteri-
povezli-na-peredovu-cergovij-vantaz/  

08 червня Понад 20 поїздок  
від початку війни: 
волинські волонтери 
повезли на передову 
черговий вантаж 

22 Суспільне. Новини. URL: 
https://suspilne.media/248772-majze-piv-sotni-
pereselenciv-oselilisa-v-gurtozitku-volinskogo-
institutu/  

13 червня Майже пів сотні 
переселенців оселилися  
в гуртожитку волинського 
інституту 

23 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/u-
hurtozhytku-volynskoho-instytutu-oselylosia-
mayzhe-piv-sotni-pereselentsiv/ 

14 червня У гуртожитку волинського 
інституту оселилося майже 
пів сотні переселенців 

24 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/yak-na-
volyni-vypusknyky-skladatymut-
multypredmetnyy-test-alhorytm-diy-pry-
povitrianiy-tryvozi/  

14 липня Як на Волині випускники 
складатимуть 
мультипредметний тест. 
Алгоритм дій  
при повітряній тривозі 

25 Конкурент. URL: 
https://konkurent.ua/publication/100266/zamist
-zno-scho-treba-znati-vipusknikam-yaki-
skladaut-multipredmetniy-test-video/  

14 липня Замість ЗНО: що треба 
знати випускникам,  
які складають 
мультипредметний тест 
(відео) 

26 Телерадіокомпанія «Аверс» URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=UysO-
Jz27No&ab_channel=ТРКАверс 
 

15 липня На часі : Новини. Сюжет 
«Особливості складання 
національного 
мультипредметного тесту» 
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27 Суспільне UA. URL: 
https://suspilne.media/272807-vidminniki-
multipredmetnogo-testu-skilki-volinan-nabrali-
200-400-ta-600-baliv/  

19 серпня Відмінники 
мультипредметного тесту: 
скільки волинян набрали 
200, 400 та 600 балів 

28 Конкурент. URL: 
https://konkurent.ua/publication/102315/26-
volinskih-shkolyariv-otrimali-maksimalniy-bal-
za-multipredmetniy-test-video/  

19 серпня 26 волинських школярів 
отримали максимальний 
бал за мультипредметний 
тест (відео) 

29 Волинь Post. URL: 
https://www.volynpost.com/news/208873-
skilky-vypusknykiv-na-volyni-nabraly-
maksymalnyj-bal-na-nmt-video  

19 серпня Скільки випускників  
на Волині набрали 
максимальний бал на НМТ 
(відео) 

30 Суспільне UA. URL: 
https://suspilne.media/278583-onovleni-skilni-
programi-so-kazut-lucki-vciteli-ta-ucni/  

05 вересня Оновлені шкільні 
програми: що кажуть 
луцькі вчителі та учні 

31 Суспільне UA. URL: 
https://suspilne.media/278562-z-cotiroh-
socialnih-idalen-dla-pereselenciv-u-lucku-
zalisilas-odna/ 

05 вересня З чотирьох соціальних 
їдалень для переселенців  
у Луцьку залишилась одна 

32 Волинська служба новин. URL: 
https://vsn.in.ua/news/u-lutsku-z-chotiryoh-
bezkoshtovnih-yidalen-dlya-pereselentsiv-
zalishilas-odna-9602 

05 вересня У Луцьку з чотирьох 
безкоштовних їдалень  
для переселенців 
залишилась одна 

33 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/onovleni
-prohramy-v-shkolakh-shcho-kazhut-lutski-
shkoliari-ta-vchyteli/ 

06 вересня 
Оновлені програми  
в школах: що кажуть луцькі 
школярі та вчителі 

34 Перший канал соціальних новин. URL: 
https://pershyj.com/p-lutski-shkolyari-ne-
hochut-vivchati-pismennikiv-krayiniagresora--
59567 

06 вересня Луцькі школярі не хочуть 
вивчати письменників 
країни-агресора 

35 Перший канал соціальних новин. URL: 
https://pershyj.com/index.php/p-u-lutsku-
zalishilasya-odna-sotsialna-yidalnya-dlya-
pereselentsiv-59570 

07 вересня У Луцьку залишилася одна 
соціальна їдальня  
для переселенців 

36 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-
zapratsiuvav-osvitniy-khab-volyni/ 

07 вересня У Луцьку запрацював 
освітній хаб Волині 

37 Район. Луцьк. URL: 
https://osvita.rayon.in.ua/news/540322-u-
lutsku-pochav-robotu-osvitniy-khab-volini 

07 вересня У Луцьку почав роботу 
освітній хаб Волині 

 Суспільне UA. URL: 
https://suspilne.media/284956-volinani-mozut-
otrimati-kompensaciu-za-skasovane-probne-
zno/ 

24 вересня Волиняни можуть отримати 
компенсацію за скасоване 
пробне ЗНО 

38 Детектор медіа (онлайн-видання) 
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/303
26/2022-09-26-mediagramotnist-yak-
protydiya-informatsiyniy-agresii-yak-ne-staty-
korysnym-idiotom-u-rukakh-propagandystiv/ 
(Рудь О. В.) 
 

12:00, 
26 вересня 
 

«Медіаграмотність  
як протидія інформаційній 
агресії: як не стати 
“корисним ідіотом” у руках 
пропагандистів». 
Анна Вербицька 
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39 Портал медіаосвіти і медіаграмотності 
(онлайн-видання) 
https://medialiteracy.org.ua/uchasnytsya-
chotyroh-litnih-shkil-mediaosvity-ta-
mediagramotnosti-aup-oksana-rud-rozpovila-
yak-osvityanam-rozvynuty-navychky-
faktchekingu/?fbclid=IwAR2OIukNHJ9edZR-
Lu8cIztDj5F2Ws6uZKlpuO75E0SsRYr976R-
IbQSrJc (Рудь О. В.) 

27 вересня  Учасниця чотирьох Літніх 
шкіл медіаосвіти та 
медіаграмотності АУП 
Оксана Рудь розповіла, як 
освітянам розвинути 
навички фактчекінгу. 
Кулик Юлія 
 

40 Академія української преси 
https://www.facebook.com/aupfoundation/vide
os/576860244190828 (Рудь О. В.) 

20 вересня «Медіаграмотність  
як протидія інформаційній 
агресії: як впровадити  
в систему підвищення 
кваліфікації освітян». 
Онлайн-зустріч 

41 Суспільне Луцьк 26 вересня 

«Підсумки 
мультипредметного 
тестування на Волині»  
(Корнейко А. О.) 

42 Платформа «Ютуб» 
 

07 жовтня «Компетентнісний підхід 
до навчання в умовах війни. 
Від теорії до практики». 
Виступ із доповіддю 
«Реалізація наскрізних 
змістових ліній на уроках 
фізики» (Кобель Г. П.) 

43 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/do-
lutska-z-robochym-vizytom-pryyikhav-ministr-
osvity-serhiy-shkarlet/  

09 
листопада 

До Луцька з робочим 
візитом приїхав міністр 
освіти Сергій Шкарлет 

44 Іnsider media. Інформаційно-аналітичне 
видання. URL: https://insider-
media.net/life/de-u-lucku-pereselenci-mozut-
bezkostovno-vivcati-movi-otrimati-pidtrimku-
ta-znaiti-robotu  

09 
листопада 

Де у Луцьку переселенці 
можуть безкоштовно 
вивчати мови, отримати 
підтримку та знайти роботу 

45 Волинська служба новин. URL: 
https://vsn.in.ua/news/na-volini-ministr-osviti-
vidkriv-osvitniy-hab-13726  

09 
листопада 

На Волині міністр освіти 
відкрив освітній хаб 

46 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-
vidkryly-pershyy-klas-bezpeky/ 

20 грудня У луцьку відкрили перший 
«клас безпеки» 

47 Суспільне UA. URL: 
https://suspilne.media/342424-u-lucku-vidkrili-
persij-klas-bezpeki-dla-pedagogiv-comu-
navcatimut/ 

20 грудня У Луцьку відкрили перший 
«клас безпеки» для 
педагогів. Чому 
навчатимуть 

48 Платформа «Фейсбук»,  
месенджер «Вайбер» 

Упродовж 
року 

Організовано науково-
методичний супровід 
роботи з педагогами 
області через віртуальні 
спільноти: «Культура 

https://www.facebook.com/aupfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZV0eV1rkwFOdFuC53DRBRA_9bOLTUfnoSTNiivXLpZJ67HEcHu5uoXNGx9N_jgAupKukQNd93ff6xtaGy43rTI6nVHCr3qT3qI2vXhGcVGsPQ1XW8HM5JyZqyVpddRLeyqCXBJAmMNm3UuKJs0oPQfV_0UZfZBtl93gqCEK3Cu9E_ELuMSFmzQAUBnqFYnH9Go&__tn__=kC-R
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добросусідства Волинь», 
«Все для вчителів історії», 
«Нова українська школа» 
(фейсбук), «Тренери 
Волинь» (для тренерів 
НУШ – вайбер) 
(Муляр О. П.) 

49 Платформа «Фейсбук»,  
месенджер «Вайбер» 
 
 

Упродовж 
року 

Організовано науково-
методичний супровід 
роботи з педагогами 
області через віртуальні 
спільноти (Жалко Т. Й.) 

50 Платформа «Фейсбук» 
 

Упродовж 
року 

Організовано науково-
методичний супровід 
роботи з педагогами 
області через віртуальні 
спільноти (Ягенська Г. В.) 

51 Платформа «Фейсбук», «Школа фахової 
майстерності вчителя математики Волині» 
(платформа «Класрум») 
 

Упродовж 
року 

Організовано науково-
методичний супровід 
роботи з учителями 
математики області  
через віртуальні спільноти 
«Вчителі математики 
Волині», «Підвищення 
кваліфікації вчителя 
математики Волині» 
(Трачук Т. В.) 

 
Проведено пресконференції для представників ЗМІ Волинської області: 
– «Підготовка до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році». 

Пресконференція завідувача відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО 
А. О. Корнейко спільно з директором ЛРЦОЯО Л. В. Середяк (онлайн) (20 січня, ВІППО). 

– «До питання національного мультипредметного тестування у 2022 році». Прес-
конференція завідувача відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко 
(онлайн) (25 травня, ВІППО).  

– «За підсумками обласної наради “Стан готовності до проведення національного 
мультипредметного тестування у 2022 році”». Пресконференція завідувача відділу ЗНО та 
моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко спільно з директором ЛРЦОЯО 
Л. В. Середяк (14 липня, ВІППО). 
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Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ 

 
Кадрова дільність 

1. Оформлення наказів з особового складу, про відпустки та з основної діяльності 
закладу. Створення проєктів наказів стосовно відзначень та заохочень працівників. Подання 
повідомлень у Державну податкову службу України при прийнятті працівників на роботу. 

2. Формування та ведення особових справ працівників. Підготовка та оформлення 
контрактів і додаткових угод з педагогічними й науково-педагогічними працівниками, 
ведення реєстру цих контрактів і контроль строків попередження про їх закінчення.  

3. Контроль за періодом стажу педагогічних та науково-педагогічних працівників для 
своєчасного встановлення надбавок за вислугу років. 

4. Участь в укладенні штатного розпису та тарифікаційного списку. Участь у 
підготовці необхідних матеріалів для проведення атестації педагогічних працівників закладу. 
Складання та подання клопотань, нагородних листів до уповноважених органів виконавчої 
влади, складання відповідей на запити органів державної влади, місцевого самоврядування 
та контролюючих органів. 

5. Видача довідок працівникам та слухачам закладу. 
6. Заповнення, оцифрування трудових книжок та передача відомостей до Державного 

реєстру через вебпортал Пенсійного фонду України.  
7. Складання та контроль за дотриманням затвердженого графіка відпусток 

працівників. 
8. Ведення журналів з реєстрації заяв, наказів з основної діяльності, наказів про 

відпустки, наказів з особового складу, журналу реєстрації контрактів, штатно-посадової 
книги та ін. 

9. Ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 
військовозобов’язаних. Своєчасне проведення звірок з територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки (військовими комісаріатами). Складання та подання 
списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, повідомлень про зміну 
облікових даних, Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які 
заброньовані згідно з переліком посад і професій, та формування подання списків 
військовозобов'язаних за категоріями, Перспективного плану роботи з військового обліку та 
бронювання військовозобов’язаних і призовників, Доповіді про стан роботи з бронювання 
військовозобов’язаних. 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. 

10. Формування та подання Звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування 
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню». 

11. Складання та подання Звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з 
інвалідністю. 

12. Щомісячний збір та перевірка ведення табелів обліку робочого часу працівників. 
13. Участь у складанні посадових інструкцій працівників та положень про 

структурні підрозділи. 
14. 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. 

15. Підготовка відповідей на запити Управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації, Волинської обласної ради, Пенсійного фонду, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства фінансів України, Управління західного офісу 
Держаудитслужби у Волинській області, територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки (військових комісаріатів), інших установ. 
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Фінансова діяльність 
1. Ведення бухгалтерського обліку ВІППО здійснювалося відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому 
числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку UA бюджет та 
звітності – ezvit.  

2. Фінансова та бюджетна звітність, а також статистична, зведена та інша 
(податкова – декларації з податку на додану вартість) складалися 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). 

3. Протягом 2022 року здійснювався поточний контроль за правильністю 
зарахування та використання бюджетних і власних надходжень Інституту. 

4. Своєчасно та в повному обсязі перераховувалися податки і збори (обов’язкові 
платежі) до відповідних бюджетів.  

5. Проведено інвентаризацію необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.  

6. Подавалася звітність в Управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації щодо гуманітарної допомоги, отриманої для внутрішньо переміщених осіб. 

7. Протягом року проводився аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому 
числі звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. 

8. Здійснювалися заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської 
заборгованості. 

9. Протягом 2022 року забезпечувалося: дотримання порядку проведення розрахунків 
за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; повнота і достовірність 
даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського 
обслуговування; зберігання, оформлення та передача до архіву оброблених первинних 
документів, 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 фінансово-господарської діяльності.  

10. Здійснювалися заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час 
контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати 
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.  

11. Впродовж 2022 року зміцнено матеріальну базу, забезпечено проведення 
розрахунків для придбання: матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування 
внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, матеріали для створення безпечних умов 
перебування в Інституті слухачів і працівників з урахуванням збройної агресії Російської 
Федерації, для облаштування захисних споруд цивільного захисту приміщення 
найпростішого укриття, господарських і канцелярських товарів, паперу, комплектующих та 
витратних матеріалів до комп’ютерної техніки, системних блоків, моніторів.  

Здійснено передплату на періодичні видання, забезпечено своєчасне нарахування та 
виплату заробітної плати працівникам Інституту за штатним розписом та працівникам із 
погодинною оплатою праці за прочитані лекції на курсах підвищення кваліфікації.  

Протягом звітного періоду здійснено оплату послуг телефонного зв’язку, інтернету, 
поточний ремонт комп’ютерної техніки, заправку картриджів. Крім того, проведено оплату 
за перевірку вогнегасників, технічне обслуговування систем газо- та водопостачання. 
Проведено оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії: тепло-, водопостачання та 
водовідведення, електроенергію, інші комунальні послуги. 

12. Протягом 2022 року проводилася оплата витрат на освітні заходи: III етап 
всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; навчальні збори; обласну 
математичну олімпіаду з математики ім. Михайла Кравчука; конкурс ім. Петра Яцика; 
конкурс ім. Тараса Шевченка; конкурс «Джерело творчості», «Учитель року–2022» та інші. 
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13. Підготовано бюджетний запит на 2023 рік з відповідними розрахунками по 
КЕКВ. 

 
Господарська діяльність 

1. Проведено капітальний ремонт металевої покрівлі приміщення Інституту. 
2. Відремонтовано кабінети й аудиторії третього поверху приміщення Інституту, 

пошкоджені внаслідок протікання покрівлі. 
3. Проведено ремонт кабінету фізико-математичних дисциплін та обладнано клас 

безпеки. 
4. Перенесено музейні експонати і розміщено їх в аудиторіях згідно з тематичними 

напрямками, проведено ремонт і переобладнання приміщення музею відповідно до 
виробничих потреб. 

5. Проведено ремонтні роботи з благоустрою прилеглої території Інституту та 
території спільного користування.  

6. Здійснювалося поліпшення житлових умов для слухачів Інституту, які проживають 
у гуртожитку; проведено капітальний ремонт душових приміщень та санвузлів із заміною 
всієї сантехнічної арматури.  

7. ДСНС проводило перевірку з питань умов проживання внутрішньо переміщених 
осіб, у результаті якої отримано позитивний висновок.  

8. Постійно проводилась робота з питань енергозбереження, охорони праці, техніки 
безпеки та пожежної безпеки з урахуванням специфіки приміщень ВІППО серед працівників 
Інституту та слухачів курсів.  

9.  Проводилися вступні інструктажі зі слухачами курсів по приїзді та реєстрації.  
10. Облаштовано в підвальному приміщенні та спортивному залі учбово-

лабораторного корпусу найпростіше тимчасове укриття згідно з чинними методичними 
рекомендаціями ДСНС. 
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Додаток 1 
Розробка освітніх програм 

− Камінська В. В. Освітня програма семінару-практикуму «Розвиток професійних 
компетентностей педагогів засобами квест-технології». Луцьк : ВІППО, 2022. 6 с. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1UOUEciN-jLFsa-ySh1_Pj_m4Bm-SNgwyiS4FLPx5n_Q/edit 

− Камінська В. В., Ясінська В. В. Освітня програма семінару-практикуму «Основи 
впровадження квест-технології в професійній діяльності педагога». Луцьк : ВІППО, 2022. 10 
с. URL: https://docs.google.com/document/d/1GZMHWizSyIS7DwAc6tK-zZj4DP6d9hFkudW 
7Q2bd00k/edit 

− Корнейко А. О., Приймачук Л. О. Особливості організації діяльності педагогічних 
працівників з організації процедур тестування у пунктах проведення зовнішніх освітніх 
оцінювань : освітня програма навчально-методичного семінару. Луцьк : ВІППО, 2022. URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BixYm2NX6Vi6turhO1CeXRePVHBVPuax.  

− Корнейко М. М. Освітня програма навчально-методичного семінару «Особливості 
організації практичних занять з предмету “Захист України”» (рівень стандарту) в закладах 
загальної середньої освіти. Луцьк : ВІППО, 2022. 7 с. URL: https://docs.google.com/ 
document/d/1TTwsejF9rTGhZz45L5W-j8deKDjBVlC5uH5EMOU9BTY/edit 

− Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 
освіти як інструмент удосконалення функціонування закладу освіти» / уклад. 
А. О. Корнейко, І. Є. Остапйовський. Луцьк : ВІППО, 2022. URL: https:// 
docs.google.com/document/d/1ONVybeyjldRTm2CoCqoV4QZ0yKGP2RC0o9Z4oxBfZqU/edit 

− Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 
освіти в системі якості освіти: управлінський супровід» / уклад А. О. Корнейко. Луцьк : 
ВІППО, 2022. URL: https://docs.google.com/document/d/1P-
NjfuddR0PkZeEmFeSL3aI69srVcQY8ekdYNORAzMo/edit 

− Освітня програма навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як 
складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку» / уклад. А. О. Корнейко. Луцьк : 
ВІППО, 2022. URL: https://docs.google.com/document/d/1RWu3LlSBlL_7sfkg2j-
AHqqX0PrUEjr2n4J3g4XJ8XU/edit 

− Освітня програма навчально-методичного семінару «Фінансово-стратегічне 
планування в роботі керівника ЗЗСО» / уклад. Н. В. Кінах, І. В. Радецька. Луцьк : ВІППО, 
2022. 8 с. URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BixYm2NX6Vi6turhO1CeXRePVHBVPuax  

− Освітня програма навчально-методичного семінару «Управління наскрізним 
освітнім процесом на основі цінностей в НУШ» / уклад. Г. Я. Лук’янчук. Луцьк : ВІППО, 
2022. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1HaYr5yf8FWnlg37ZoTZ23ShbzZWs4ZuB0_x_188de 
YE/edit 

− Освітня програма навчального тренінгу підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, керівників ЗЗСО «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в 
інноваційному освітньому менеджменті» / уклад. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. Луцьк : 
ВІППО, 2022. URL: https://docs.google.com/document/d/17kAeJDgp97dQApHTECn-
sRUGW8hYeMcl6aHMBwe4EEs/edit 

− Освітня програма підвищення кваліфікації «Формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти» / уклад. М. О. Сташенко, О. В. Рудь. Луцьк : ВІППО, 2022. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1dScClW0dmGRQWBkHKtxO-Iy3lQ04yD9mIl_LxAOikg0/ 
edit 

− Освітня програма підвищення кваліфікації «Інтернет-сервіси. Готуємось до 
уроку» / уклад. Н. В. Свитка. 

− Освітня програма підвищення кваліфікації «Мобільні додатки в освітньому 
процесі» / Свитка Н. В. 

https://docs.google.com/document/d/1P-NjfuddR0PkZeEmFeSL3aI69srVcQY8ekdYNORAzMo/edit
https://docs.google.com/document/d/1P-NjfuddR0PkZeEmFeSL3aI69srVcQY8ekdYNORAzMo/edit
https://docs.google.com/document/d/1RWu3LlSBlL_7sfkg2j-AHqqX0PrUEjr2n4J3g4XJ8XU/edit
https://docs.google.com/document/d/1RWu3LlSBlL_7sfkg2j-AHqqX0PrUEjr2n4J3g4XJ8XU/edit
https://docs.google.com/document/d/17kAeJDgp97dQApHTECn-sRUGW8hYeMcl6aHMBwe4EEs/edit
https://docs.google.com/document/d/17kAeJDgp97dQApHTECn-sRUGW8hYeMcl6aHMBwe4EEs/edit
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− Освітня програма семінару-практикуму «Готуємо методичну розробку: кроки 

майстерності» Шинкарук І. В. 
− Освітня програма семінару-практикуму «Дистанційне та змішане навчання», 

Шинкарук І. В. 
− Освітня програма семінару-практикуму «Інноваційний урок: кейс сучасного 

вчителя», Шинкарук І. В. 
− Освітня програма семінару-практикуму «Інтернет-сервіси. Готуємось до уроку», 

Свитка Н. В. 
−  Освітня програма семінару-практикуму «Культура популяризації науки в 

сучасних інтернет-медіа» / уклад. А. В. Гребенюк. Луцьк : ВІППО, 2022. 5 с. URL: 
https://drive.google.com/ drive/folders/1BixYm2NX6Vi6turhO1CeXRePVHBVPuax  

− Освітня програма семінару-практикуму «Методика проведення майстер-класу», 
Шинкарук І. В. 

− Освітня програма семінару-практикуму «Управлінський супровід інклюзивного 
навчання в закладі загальної середньої освіти» / уклад. І. В. Радецька. Луцьк : ВІППО, 2022. 8 
с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1BixYm2NX6Vi6turhO1CeXRePVHBVPuax  

− Освітня програма спецкурсу «Автономія закладу освіти: дорожня карта» / уклад. 
Г. Я. Лук’янчук. Луцьк : ВІППО, 2022. URL: https://drive.google.com/drive/folders/ 
1BixYm2NX6Vi6turhO1CeXRePVHBVPuax  

− Поліщук Н. А. Освітня програма підвищення кваліфікації «Методика викладання 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Луцьк : ВІППО, 2022. 8 с. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1Boh1zdVqtJTJ4E8_4TepsONhG9BMhkMaq7orGCnjyVk/ed
it  

− Поліщук Н. А. Освітня програма семінару-практикуму «Організація навчання 
через дослідження на основі запитів учнів початкової школи». Луцьк : ВІППО, 2022. 6 с. 
URL: https:// docs.google.com/document/d/17Y5xqzt5JDIZGdME6Do_vb3T-zh49kfD4hXTwMet 
ZVI/edit  

− Поліщук Н. А. Освітня програма семінару-практикуму «Підвищення соціальної і 
здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників». Луцьк : ВІППО, 2022. 
10 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1JaITDfSAJ98E8tZG0uKTB1mVUgWCBsZRO9 
kJif4z4QQ/edit  

− Поліщук Н. А. Освітня програма семінару-практикуму «Формування інноваційної 
компетентності педагогів». Луцьк : ВІППО, 2022. 6 с. URL: https://docs.google.com/document/ 
d/1aih--N7ivwMekreAbZvUaLiqA4MvpbKhg6w7xH1IxiU/edit  

− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти (керівників гуртків без визначення напряму). Луцьк : ВІППО, 
2022. 22 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1iOLezkUgUv4P7mSxSVfN4q97PuxIhJ 
eV4l0xaBvzk5E/edit  

− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти (керівників гуртків художньо-естетичного напряму 
(декоративно-прикладне мистецтво). Луцьк : ВІППО, 2022. 16 с. URL: 
https://docs.google.com/ document/d/17R2bpbEbHbNMUcxcEE42VAlKAWIt6L-we855lfGBhk4/ 
edit  

− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти (керівників гуртків художньо-естетичного напряму (музика, 
хореографія). Луцьк : ВІППО, 2022. 16 с. URL: https://docs.google.com/document/d/ 
1i5R1PaUFq6D4RnPRSIGfmqdPZGqNvD2lLVkvCWSdPs8/edit  

− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти (керівників гуртків науково-технічного, дослідницько-
експериментального напрямів). Луцьк : ВІППО, 2022. 15 с. URL: https://docs.google. 
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com/document/d/1QRzBRgskkohh9j4eXuRr-BlJOBhaqqzdWJxEVN83WRE/edit  
− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

закладів позашкільної освіти (керівників гуртків еколого-натуралістичного, туристсько-
краєзнавчого напрямів). Луцьк : ВІППО, 2022. 18 с. URL: https://docs.google.com/ 
document/d/1aCJhZUXyzIdBh1l8KUbEN65zI-3VIyoPo1vPcCTUm9U/edit  

− Романюк Н. С. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти (керівників, методистів, керівників гуртків). Луцьк : ВІППО, 
2022. 17 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1dpPXsIvPrHhfzADSHxaRCNPDQXKY 
ewgcae8wW5D7wrQ/edit   

− Романюк Н. С., Тимощук Р. П. Освітня програма семінару-практикуму 
«Віртуальна книжкова виставка – багатокомпонентна форма популяризації інформаційних 
ресурсів шкільної бібліотеки». Луцьк : ВІППО, 2022. 8 с. URL: https://docs.google.com/ 
document/d/1PXscdLEYGRNmiKdIbFUIGChzU3ivNMTrEEHOTufkLGg/edit 

− Сагайко В. С. Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури «Методика викладання фізичної культури в початкових класах у відповідності до 
Концепції Нової української школи». Луцьк : ВІППО, 2022. 9 с. URL: https:// 
docs.google.com/document/d/1iTJweqSoYiswx9GZO0dc2-OnAMNNz5o8eg8zVTLS7aY/edit 

− Сагайко В. С. Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури «Інноваційні методи та особливості навчання фізичної культури в 5–11 класах». 
Луцьк : ВІППО, 2022. 9 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1BPdXIOcGY 
pncr0_57Q0kUGMXAPaa3RBacOOxilfSX5I/edit 

− Червінська Н. Л. Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів 
образотворчого мистецтва, мистецтва, керівників гуртків художнього профілю ЗЗСО 
«Декоративно-прикладне мистецтво, живопис та графіка як засіб збагачення внутрішнього 
світу особистості». Луцьк : ВІППО, 2022. 12 с. URL: https://docs.google.com/document/ 
d/1Dq6cOJdYZygmAsImGWgR7WzM0CjdApOQcn-_wBtYUSM/edit 
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Додаток2 
 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
та педагогічних працівників ВІППО 

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 
працівника 

Назва програми 
(теми) підвищення 

кваліфікації 

Розробник 
програми, 

суб’єкт 
підвищення 
кваліфікації 

Обсяг 
(тривалість) 
у годинах і 
кредитах 

ЄКТС 

Форма 
підвищення 
кваліфікації, 
фінальний 
документ 

Кафедра менеджменту освіти 
1.  Корнейко  

А. О. 
ППК під час науково-
практичної онлайн-

конференції 
«Модернізація 
інформаційно-

ресурсного 
забезпечення 

освітнього процесу, 
спрямована  

на підвищення якості 
освіти» 

ДНУ  
«Інститут 

модернізації 
змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ВК-ПК-122, 
25.11.22 

2.  Лук’янчук  
Г. О. 

Навчальний курс 
«Автономія школи» 

ТОВ 
«Едюкейшнал 

ера» 

20 год. / 
 0,7 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

07.02.22  
3.   Вебінар «Лепбук  

як засіб інтерактивної 
взаємодії у 5 класі 

НУШ» 

ТОВ «Всеосвіта»  2 год. / 
 0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ RU 373430  
26.10.22 

4.   Вебінар «Скафолдинг 
як стратегія 

підтримки учнів  
з особливими 

освітніми потребами» 

ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДЗПОУ: 
42502643) 

2 год. / 
 0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ RQ 758234 
26.10.22 

5.  Остапйов- 
ський І. Є. 

Воркшоп «Нова 
українська школа: 

результати 
моніторингу  

та перспективи 
успіху» 

ВНУ імені  
Лесі Українки 

 

8 год./ 
0,3 кр. 

дистанційна, 
сертифікат АС 

№ 120–175, 
23.06.22 

6.  Радецька  
І. В. 

Індивідуальна ППК 
(стажування) 
«Управління 
розробкою  

та впровадження 
креативних 

управлінських рішень 
в закладі освіти» 

ЛНТУ 
З 04.05.22 по 

30.06.22 

180 год. /  
6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 05477296/ 
000311-22  

№ 393,  
02.07.22 

7.   Підвищення 
кваліфікації під час 

інтернет-конференції 

Освітній проєкт 
«На урок» 

10 год. /  
0,3 кр. 

дистанційна,  
свідоцтво  

№ К77-1068930 
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«Інклюзивна освіта: 
підходи та практики»  

16.06.22 

8.   Вебінар «Організація 
електронної 

демократії в ЗЗСО: 
поради для 

адміністраторів  
і вчителів»  

Освітній проєкт 
«На урок» 

2 год. /  
0,1 кр. 

дистанційна,  
свідоцтво  
№ В722-
1068930, 
28.11.22 

9.  Рудь О. В. Вебінар 
«Методичні підходи 

до викладання 
інтегрованого курсу 
“Мистецтво” в 5-х 

класах НУШ»  
(за підручником  

Л. Аристової,  
Н. Чєн) 

Український 
освітянський 
видавничий 

центр «ОРІОН» 
 

2 год /  
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ 6777, 
 11.02.22 

10.   Навчальний курс 
«Управління якістю 

освіти в школі» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

11.03.22 
11.   Освітній марафон 

«Навчати  
та навчатися під час 

війни» 

МОН України  
та міжнародна 

організація 
«Internews» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

26.05 – 
10.06.22 

12.   Підсумкова 
конференція «3D: 
досвід, досягнення  
і дієвість проєкту 

“Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 

грамотність”» 

IREX  
за підтримки 

Посольств США 
та Великої 

Британії, МОН 

3 год / 
0,1 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат  

23.06.22 
 

13.   Навчальний курс 
«Інформаційна гігієна. 
Як розпізнати брехню в 

соцмережах, 
в інтернеті  

та на телебаченні» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

45 год / 
1,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

11.07.22 

14.   Навчальний курс 
«Основи тестування 

програмного 
забезпечення» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

10.08.22 

15.   Навчальний курс 
«Інформаційна гігієна 

під час війни» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

15 год / 
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

12.09.22 
16.   Навчальний курс 

«Медіаграмотність 
для освітян», наданий 

С. Горбачовим та 
Л. Найдьоновою 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

60 год / 
2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

17.11.22 

17.  Сташенко 
М. О. 

Навчальний курс 
«Управління якістю 

освіти в школі» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

11.03.22 
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18.   Освітній марафон 
«Навчати  

та навчатися  
під час війни» 

МОН України  
та міжнародна 

організація 
«Internews» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

26.05 – 
10.06.22 

19.   Підсумкова 
конференція «3D: 

досвід, досягнення і 
дієвість проєкту 

“Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 

грамотність”» 

IREX  
за підтримки 

Посольств США 
та Великої 

Британії, МОН 

3 год / 
0,1 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат  

23.06.22 
 

20.   Навчальний курс 
«Інформаційна 

гігієна. Як розпізнати 
брехню  

в соцмережах, 
в інтернеті  

та на телебаченні» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

45 год / 
1,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

11.07.22 

21.   Навчальний курс 
«Основи тестування 

програмного 
забезпечення» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

10.08.22 

22.   Навчальний курс 
«Інформаційна гігієна 

під час війни» 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

15 год / 
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

12.09.22 
23.   Навчальний курс 

«Медіаграмотність 
для освітян», наданий 

С. Горбачовим  
та Л. Найдьоновою 

Освітня онлайн-
платформа 

«Prometheus» 

60 год / 
2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

17.11.22 

24.  Шинкарук  
І. В. 

«НУШ: базова 
середня освіта» 

Громадська 
спілка 

«Освіторія» 
 

30 год./ 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ О-04466 

23.11.22 
25.   Базовий курс 

«Цифрові навички 
для вчителів» 

Міністерство 
цифрової 

трансформації 
України 

3 год./ 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ 004672189 
27.11.22 

26.   Базовий курс 
«Інтерактивне 

навчання: 
інструменти  
та технології  

для цікавих уроків» 

Міністерство 
цифрової 

трансформації 
України 

6 год./ 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ 004667347 
27.11.22 

Кафедра педагогіки та психології 
27.  Вітюк  

В. В. 
Онлайн-навчання  

для тренерів-
педагогів «Школа  

як організація,  
що навчається: 

 разом  
до ефективного 

Проєкт 
«Навчаємось 

разом» 
 

30 год. / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ Н-10, 
21.06.22 
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навчання» 
28.   Тренерський курс 

«Академія 
ефективного 

управління ЗЗСО» 

МОН України, 
проєкт 

«Навчаємось 
разом» 

30 год. / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ ХNIOSODE 
3090, 12.12.22 

29.  Дем’янюк  
О. Й. 

ППК «Робота 
учнівства  

з підручником  
у контексті нового 

Держстандарту 
базової середньої 

школи» 

Видавничий дім 
«Освіта» 

2 год / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ Віс22-45, 
10.01.22 

30.   ППК «Вимоги 
Держстандарту 

базової середньої 
школи в модельних 

програмах  
і підручниках  
для 5 класу» 

Видавничий дім 
«Освіта» 

2 год / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ВІ22/51-83, 
26.01.22 

31.   ППК «Як розвивати 
наскрізні вміння 
учнів на уроках 

історії та 
громадянської освіти 

в 5 класі» 

Видавничий дім 
«Освіта» 

2 год / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ВІ22/52-439, 
02.02.22 

32.   ППК «Як застосувати 
таксономію Б. Блума 

та формувальне 
оцінювання  

в навчанні учнів  
5 класу історії  

та громадян. освіти» 

Видавничий дім 
«Освіта» 

2 год / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ВІ22/53-380, 
09.02.22 

33.   Вебінари загальної 
тематики «Web of 

Science Core 
Collection» 

Наукова 
програма 

«Clarivate» 

11 год / 
0,4 кр. 

дистанційна, 
сертифікати 

15.03 – 
14.06.22 

34.   ППК під час роботи 
онлайн-конференції 
«Історико-краєзнавчі 
дослідження в умовах 

НУШ» 

ІМЗО 6 год / 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ ПК-034, 

16.11.22 

35.  Рубльова  
Н. О. 

ППК «НУШ: базова 
середня школа» 

МРН України, 
ГС «Освіторія» 

30 год /  
1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ О-06995, 

15.12.22 
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 

36.  Жалко Т. Й. Міжнарод. науково-
практичний курс 
«Research Design: 

Inquiry and Discovery 
Course» («Дизайн 

Гамбург, 
Німеччина 
23.09.2022 

10 год. / 
0,3 кр 

 

дистанційно, 
сертифікат 

XV-16-
293849248-22, 

23.09.22 
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досліджень: пошук  
та відкриття») 

37.   Методичний хаб 
«Інноваційні напрями 

STEM-технологій  
в освітньому процесі 

Нової української 
школи» 

ВІППО 8 год. /  
0,25 кр. 

очно, 
сертифікат  

№ 03646-22, 
28.09.22 

38.  Муляр О. П. ППК під час онлайн- 
конференції «Нові 

підходи в Новій 
українській школі. 

Нововведення  
у 5 кл.» 

ГО «Фонд 
підтримки 

інформаційного 
забезпечення 

студентів» 

6 год./  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат № 

7142440314543 
19.06.22 

39.   ППК педагогічних та 
науково-педагогічних 

працівників 
«Використання 

онлайн інструментів 
у методичних 

вебінарах  
для освітян» 

Інформаційно-
дослідний центр 

«Інтеграція  
та розвиток», 

21, 23, 25, 27, 29 
червня, 02 липня  

15 год. / 
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ IDC-0308, 
11.07.22 

40.   Методичний хаб 
«Інноваційні напрями 

STEM-технологій  
в освітньому процесі 

Нової української 
школи» 

ВІППО 8 год. /  
0,25 кр. 

очно, 
сертифікат  

№ 03642-22, 
28.09.22 

41.   Всеукраїнська онлайн 
конференція  

з підвищенням 
кваліфікації 
«Радянсько-

комуністична 
окупація України. 

Національно-
патріотичне 
виховання  

в сучасному закладі 
освіти» 

ГО «НППУ», 
01 жовтня  

6 год. /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат № 

4951670836383 
01.10.22 

42.  Трачук Т. В. Постійно діючий 
науково-методичний 
семінар для вчителів 
математики 6 класів 

Нової української 
школи «П’ятничні 
зустрічі з Ніною 

Тарасенковою і К°» 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького, 
Український 
освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
вересень  

10 год / 
0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат  
№ 28914, 
10.10.22 

43.  
 

 Постійно діючий 
науково-методичний 
семінар для вчителів 
математики 5 класів 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького 
Український 

10 год / 
0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№28761, 
10.10.22 
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Нової української 
школи «П’ятничні 
зустрічі з Ніною 

Тарасенковою і К°» 

освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
вересень  

  

44.   Курс «НУШ в дії. 
Оцінювання  

в 5 класах Нової 
української школи». 

«Оцінювання 
навчальних досягнень 

учнів 5–6 класів,  
які здобувають освіту 
відповідно до нового 

Державного 
стандарту базової 
середньої освіти. 
Освітня галузь – 
інформатична» 

Інститут 
педагогіки 

НАПН України 
ДНУ «Інститут 

модернізації 
змісту освіти», 

Центр 
професійного 

розвитку 
педагогічних 
працівників  

м. Києва, 
29 серпня  

6 год /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  
№ 228136, 
29.08.22 

  

45.   Всеукраїнський 
вебінар «НУШ 5–6 

клас: нові методичні 
підходи, сучасний 

інструментарій, 
актуальні питання  
з курсу мистецтва» 

Видавництво 
«Генеза», 
23 серпня  

3 год /  
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ gen-416474, 
23.08.22 

46.   Всеукраїнський 
вебінар «НУШ 5–6 

клас: нові методичні 
підходи, сучасний 

інструментарій, 
актуальні питання  

з курсу інформатики» 

Видавництво 
«Генеза», 
22 серпня  

3 год /  
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ gen-415668, 
22.08.22 

47.   Всеукраїнський 
вебінар «НУШ у 5–6 

класах: нові 
методичні підходи  

в умовах 
дистанційної освіти, 

сучасний 
інструментарій 

вчителя математики 
(підручник, онлайн 

тестування,  
веб-квести)» 

Видавництво 
«Генеза», 
19 серпня. 

  

3 год /  
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ gen-414480, 
19.08.22 

48.   Всеукраїнський 
вебінар «Засоби 
формувального 

оцінювання в 5 класі 
НУШ» 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького, 
Український 
освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
17 серпня  

3 год /  
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 25134, 
01.09.22 
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49.   Вебінар «Модельна 
навчальна програма –

тематичне 
планування: що має 
зробити вчитель?» 

Український 
освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
14 липня  

1,5 год / 
0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 19451, 
27.07.22 

50.   Постійно діючий 
науково-методичний 
семінар для вчителів 
математики 5 класів 

Нової української 
школи «П’ятничні 
зустрічі з Ніною 

Тарасенковою і К°» 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького, 
Український 
освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
червень 

10 год / 
0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 19216 

  

51.   «Актуальні аспекти 
професійної 

діяльності педагога: 
дислексія як реалії 
сучасної школи» 

НАПН України 
ДЗВО «УМО» 

ЦІПО 
Український 

відкритий 
університет 

післядипломної 
освіти, 

16 червня  

2 год / 
0,1 кр. 

  

онлайн, 
сертифікат 

№ 5366/22Д, 
16.06.22 

52.   «Інформаційна 
безпека педагогічного 

працівника» 

НАПН України, 
ДЗВО 

«Університет 
менеджменту 

освіти» 
ЦІПО, 

Український 
відкритий 

університет 
післядипломної 

освіти, 
09 червня  

2 год /  
0,1 кр. 

  

онлайн, 
сертифікат 

№ 4953/22Д, 
09.06.22 

53.   Методичний хаб 
«Інноваційні напрями 

STEM-технологій  
в освітньому процесі 

Нової української 
школи» 

ВІППО 8 год. /  
0,25 кр. 

очно, 
сертифікат  
№ 0368-22, 

28.09.22 

54.   Постійно діючий 
науково-методичний 
семінар для вчителів 
математики 6 класів 

Нової української 
школи «П’ятничні 
зустрічі з Ніною 

Тарасенковою і К°» 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького, 
Український 
освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
жовтень  

10 год / 
0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 29055, 
10.11.22 

 

55.   Постійно діючий 
науково-методичний 
семінар для вчителів 
математики 5 класів 

ЧНУ імені 
Богдана 

Хмельницького, 
Український 

10 год / 
 0,33 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 28935, 
10.11.22 
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Нової української 
школи «П’ятничні 
зустрічі з Ніною 

Тарасенковою і К°» 

освітянський 
видавничий 

центр «Оріон», 
жовтень  

  

56.   Вебінар «Особливості 
викладання 

математики в 5 класі 
НУШ» 

ТОВ 
«Видавничий дім 

“Освіта”», 
03 листопада  

1 год /  
0,03 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ МТ-28, 
03.11.22 

57.   Напрям «Розвиток 
професійних 

компетентностей». 
Найменування 

програми семінару-
тренінгу 

«Діяльнісний підхід  
у базовій школі» 

ВІППО 
17 листопада  

4 год. /  
1,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 0864-22, 

17.11.22 
  

58.   ППК за темою 
«НУШ: базова 
середня освіта» 

МРН України, 
ГС «Освіторія» 

30 год /  
1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ О-04369, 

20.11.22 
59.  Ягенська  

Г. В. 
Методичний хаб 

«Інноваційні напрями 
STEM-технологій  

в освітньому процесі 
Нової української 

школи» 

ВІППО 8 год. /  
0,25 кр. 

очно, 
сертифікат 
№03641-22, 

28.09.22 

Відділ гуманітарних дисциплін 
60.  Бацмай С. А. ППК вчителів 

англійської мови 
закладів базової 
середньої освіти,  

які навчають учнів  
5–6 класів в умовах 

реформування 
іншомовної галузі 
освіти відповідно  

до положень 
Концепції «Нова 

українська школа» 

Британська рада 
в Україні  

та Міністерство 
освіти і науки 

України 

30 год. / 
1 кр. 

онлайн, 
сертифікат  

№ НУШФ-К3-
034,  

15.03.22 

61.   Створення 
безпечного 

середовища для дітей 
в умовах війни 

Тренінговий 
центр «GoCamp» 

20 год. / 
0,6 кр. 

онлайн, 
сертифікат  

№ GC_2547, 
04.05.22 

62.   ППК вчителів 
англійської мови 
закладів базової 
середньої освіти,  

які навчають учнів  
5–9 класів в умовах 

реформування 
іншомовної галузі 

Британська рада 
в Україні  

та Міністерство 
освіти і науки 

України 

30 год. / 
1 кр. 

онлайн, 
сертифікат  
№ НУШФ-
К3/2-005, 
15.06.22 
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освіти відповідно  
до положень 

Концепції «Нова 
українська школа» 

63.   ППК вчителів 
англійської мови 
закладів базової 
середньої освіти,  

які навчають учнів  
5–6 класів в умовах 

реформування 
іншомовної галузі 
освіти відповідно  

до положень 
Концепції НУШ 

Британська рада 
в Україні  

та Міністерство 
освіти і науки 

України 

60 год. / 
2 кр. 

онлайн, 
сертифікат  

№ НУШФ-К4-
083, 25.08.22 

64.   Освітньо-
мотиваційна 

програма «Країна 
взаємно красивих 

людей» 

Тренінговий 
центр «GoCamp» 

15 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат  

№ GC_4251, 
25.11.22 

65.   ППК вчителів 
англійської мови 

«Викладання  
та навчання  

у важкі часи» 

Британська рада 
в Україні 

30 год. / 
1 кр. 

очна, 
сертифікат  

№ LfR281122-
181, 28.11.22 

66.  Олевська І. І. Вебінар 
«Реалізація принципу 

наступності  
в середній школі: 

громадянська та іст. 
освітня галузь  

в 5 класі НУШ» 

ТОВ 
Видавництво 

«Літера» 

3 год. / 
 0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ В6-080922-
017, 08.09.22 

67.   Просвітницький 
семінар «Боротьба  

за державність.  
Як пам’ятати?» 

Український 
інститут 

національної 
пам’яті 

8 год. / 
0,3 кр. 

очна, 
сертифікат 

№0087/Л10202, 
05.10.22 

68.   Всеукр. наук.-практ. 
семінар «Оновлені 
програми з історії 

України:  
як викладати  

в умовах російсько-
української війни» 

МОН України, 
Український 

інститут 
вивчення 
Голокосту 
«Ткума» 

7 год. / 
0, 2 кр. 

очна, 
сертифікат 
12–14.12.22 

69.  Сова О. О. ППК «Методика 
навчання української 

мови, літератури  
та інтегрованого 
курсу літератур 

(української, 
зарубіжної) у 5–6 
класах закладів 

загальної середньої 

ТОВ 
«Видавничий дім 

“Освіта”», 
Інститут 

педагогіки  
НАПН України 

30 год. / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ УМЛ-3067, 
26.04.22 
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освіти» 
70.   ППК «Методика 

навчання  зарубіжної 
літератури  

у 5–6 класах ЗЗСО» 

ТОВ «Видавн. дім 
“Освіта”» 
Інститут 

педагогіки 
НАПН України 

15 год. / 
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ЗРЛ -2441, 
26.04.22 

 
71.   Вебінар «Особливості 

викладання 
української мови 

учням 6 класу НУШ  
в умовах зміненої 

реальності» 

Видавництво 
«Ранок» 

 

1 год. / 
0,03 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

21.09.22 

72.   Всеукр. онлайн- 
конференція з ППК 

«Радянсько-
комуністична окупація 
України. Національно-
патріотичне виховання 

в сучасному закладі 
освіти» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» , 
ГО «НППУ» 

 

6 год. / 
0,2 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат 

№13515800273
83, 

15.11.22 
 

73.   Вебінар «Українська 
мова в 5 класі  
за модельною 
навчальною 

програмою Ніни 
Голуб та Олени 

Горошкіної: обмін 
досвідом» 

ТОВ 
«Видавничий дім 

“Освіта”» 
 

1 год. / 
0,03 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  
№ УМ-68 
11.11.22 

74.   Вебінар «Оцінювання 
у 5 класі НУШ: 

рубрики» 

Видавництво 
«Ранок» 

 

1 год. / 
0,03 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

Y161122111338
1020AB2, 
16.11.22 

75.  Степанюк  
С. О. 

«Методика навчання 
зарубіжної літератури 
у 5–6 класах закладів 
загальної середньої 

освіти» 

Інститут 
педагогіки 

НАПН України, 
видавничий дім 

«Освіта» 

15 год. /  
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ЗРЛ-2496, 
26.04.22 

76.   Всеукраїнська онлайн-
конференція з ППК 

«Радянсько-
комуністична окупація 
України. Національно-
патріотичне виховання 

в сучасному закладі 
освіти» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» , 
ГО «НППУ» 

 

6 год. / 
0,2 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат № 

6751676376383 
01.10.22 

77.   Вебінар 
«Особливості 

навчання зарубіжної 
літератури в 5 класі 

НУШ» 

Видавничий дім 
«Освіта» 

1 год. /  
0,03 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат 
№ ЗРЛ-91, 
11.11.22 

78.   Вебінар Видавництво 1 год. / дистанційна, 
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«Оцінювання у 5 класі 
НУШ: рубики» 

«Ранок» 0,03 кр. сертифікат 
№Y1611221113

377220А8С, 
16.11.22 

79.  Ураєва І. Г. Міжнародний 
триденний вебінар 

«Сучасні підходи  
та практики навчання 

французької мови» 

Видавнича група 
«Hachette 

International» 
(Париж, 
Франція) 

6 год. /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

24.01, 25.01, 
08.02.22 

Відділ зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень 
80.  Логвинюк  

А. В. 
Курс «Впровадження 
інновацій в школах» 

«Prometheus» 60 год / 
 2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№18090/cert/ef2
dd421ae3e4b558
1d1ce6295b408c

5, 15.04.22 
81.   Курс 

«Недискримінаційний 
підхід у навчанні» 

ТОВ 
«Едюкейшнал 

ера» 

32 год /  
1,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

(№036ed6e5672
145c0ac7f18faea

953383, 
29.05.2022) 

82.   Курс «Робота вчителів 
початкових класів  

з дітьми з особливими 
освітніми 

потребами» 

ТОВ 
«Едюкейшнал 

ера» 

30 год / 
 1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№52a9824cd815
40508c5b9b00aa
45f4a7, 29.05.22 

83.   Курс «Освіта для всіх: 
різноманітність, 

інклюзія та фізичний 
розвиток" 

«Prometheus» 30 год /  
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№8a61f287ee1f4
05bb44b0a6b944
26251, 02.06.22 

84.   Курс «Академічна 
доброчесність» 

ТОВ 
«Едюкейшнал 

ера» 

4 год /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№2c16b2a0899f
41a78ecbec0811
dc29d8, 27.11.22 

Відділ інформаційних технологій та дистанційної освіти 
85.  Гісь І. В. Вебінар «Телеграм-

канал – сучасна  
та ефективна 

альтернатива блогу 
вчителя» 

Освітній проєкт 
для вчителів 
«На урок» 

2 год. / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво 

№ В650-293377, 
08.04.22 

86.   Вебінар «Основи 
автоматики  

і робототехніки  
як складові 

впровадження STEM-
освіти на уроках 
інформатики» 

Освітній проєкт 
для вчителів 
«На урок» 

2 год. / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво 

№ В640-293377, 
19.03.22 
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87.   ППК «Розвиток 
професійних 

компетентностей», 
«Удосконалення 

управлінської 
компетентності» 

ВІППО 8 год. / 
0,3 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ 03306–22, 
15.07.22 

88.  Оксенюк 
І. Л. 

Семінар-тренінг 
«Діяльнісний підхід  

у базовій школі» 

ВІППО 4 год. / 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ 0865-22, 

17.11. 22 
89.   Методичний хаб: 

«Інноваційні напрями 
STEM-технологій  

в освітньому процесі 
Нової української 

школи» 

ВІППО 8 год. / 
0,3 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ 03639-22, 
28.09.22 

90.   Можливості 
Всеукраїнської школи 

онлайн  
для професійного 

зростання педагогів 

ГС «Освіторія» 9 год. / 
0,3 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ 212561, 
21-30.11.22 

91.   Основи кібербезпеки 
для представників 
державних органів 

 

«CRDF Global»,  
за фінансової 

підтримки 
Державного 

департаменту 
США 

5 год. / 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ CRDF-
007949,  
11.12.22 

Відділ інформаційного забезпечення освіти 

92.  Гаврилюк 
Л.І. 

Освітньо-професійна 
ППК 

«Завідувачі 
(методисти) кафедр 

та структурних 
підрозділів закладів 

ППО» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

10 травня 2022 р. – 
09 грудня 2022 р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

(СП 35830447/ 
3049-22 
09.12.22) 

 

93.  Гребенюк  
М. П. 

IV Всеукраїнський 
відкритий науково-
практичний онлайн-
форум «Інноваційні 

трансформації  
в сучасній освіті: 
виклики, реалії, 

стратегії» 

Національний 
центр «МАН 

України» 

21 год. / 
0,7 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ ІТМЕ-04265, 
27.10.22 

94.   Освітньо-професійна 
ППК 

«Методисти закладів 
ППО без виділення 

профілю» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

17 січня 2022 р. – 
10 червня 2022 р. 

150 год. 
/ 5 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

(СП 35830447/ 
0762-22 
10.06.22) 
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95.   Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 
«Варіативні моделі й 

технології 
трансформації 
професійного 

розвитку фахівців в 
умовах відкритої 

освіти» 

НАПН України 
ДЗВО 

«Університет 
менеджменту 

освіти» 
Центральний 

інститут 
післядипломної 

освіти 

2 год./ 0,1 
кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ 0242/22К 

23 червня 2022 
р 

96.  Кліванська 
Ю. А. 

Всеукраїнський 
семінар-практикум 
«Освітній марафон 

практик. Інноваційні 
підходи  

до викладання 
варіативного модулю 

“Бадмінтон”  
та “Пляжний 
бадмінтон”» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ ФК-5298, 
05.07.22 

97.   Всеукраїнський 
семінар 

«Взаємозв’язок Нової 
української школи  

та програми 
Президента України 
“Здорова Україна”» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ ФК-6446, 
21.07.22 

98.   ІІ Міжнародна 
науково-практична 

інтернет-конференція 
«Шляхи 

удосконалення 
професійних 

компетентностей 
фахівців в умовах 

сьогодення» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

15 год. /  
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ МІК-189, 
25-26.08.22 

99.   Науково-методичний 
семінар  

«Сучасні стратегії  
та інноваційні моделі 
надання соціальних 

послуг» 

ВНУ імені Лесі 
Українки 

60 год. / 
2 кр. 

очна, 
сертифікат 

АС № 120-264, 
23.09–07.10.22 

100.   «Ефективна 
комунікація  
та культура 
мовлення» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ ПК-145,  

18.11.22 
101.   Всеукраїнська 

науково-практична 
конференція з ППК 

«Модернізація 
інформаційно-

ресурсного 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ ВК-ПК-106, 
25.11.22 
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забезпечення 
освітнього процесу, 

спрямована  
на підвищення якості 

освіти» 
102.   Курс ПК 

«Українська, що 
надихає» 

ДНУ «Інститут 
модернізації 

змісту освіти» 

3 год. / 
0,1 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
№ ПК-834, 

13.12.22 
103.   Міжнародна науково-

практична 
конференція 

«Прикладне значення 
фізичної та військової  

підготовки у 
майбутній професії» 

МОН України 
ДНУ «Інститут 

модернізації 
змісту освіти» 

6 год. / 
0,2 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

№ МК-ПК-058, 
№ МК-СУ-050 

20.12.22 

104.  Ткачук Р.А. Освітньо-професійна 
ППК 

«Методисти закладів 
ППО без виділення 

профілю» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

21 лютого 2022 р. – 
16 вересня 2022 р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 35830447/ 
1571-22 
16.09.22 

Відділ навчально-методичного забезпечення 
105.  Верба Т.П. Освітньо-професійна 

ППК 
«Завідувачі 

(методисти) кафедр 
та структурних 

підрозділів закладів 
ППО» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

10 травня 2022 р. 
– 09 грудня 2022 

р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 35830447/ 
3048-22 
09.12.22 

 

106.  Гаврилюк 
Т.В 

Освітньо-професійна 
ППК 

«Завідувачі 
(методисти) кафедр 

та структурних 
підрозділів закладів 

ППО» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

10 травня 2022 р. 
– 09 грудня 2022 

р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 35830447/ 
3050-22 
09.12.22 

 

107.  Савчук О. Освітньо-професійна 
ППК 

«Методисти закладів 
ППО без виділення 

профілю» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

21 лютого 2022 
р. – 16 вересня 

2022 р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 35830447/ 
1553-22 
16.09.22 

Відділ новацій та передових педагогічних технологій 
108.  Свитка Н. В. Семінар «Методисти 

закладів ППО  
без виділення 

профілю» 

ЦІППО  150 год. / 
5 кр. 

дистанційно, 
свідоцтво 

СП35830447/Д 
0239-22 

109.  Шинкарук 
І. В. 

ППК «Можливості 
Всеукраїнської школи 

ГС «Освіторія» 9 год./ 
0,3 кр. 

дистанційно, 
сертифікат 
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онлайн  
для професійного 

зростання педагогів» 

№ 212554, 21-
30.11.22 

110.   ППК «Розумію: курс 
з психологічно-

емоційної підтримки» 

ГС «Освіторія» 30 год./ 
1 кр. 

дистанційно, 
сертифікат 
№ О-05473, 

02.12.22 
Відділ освітньої та інноваційної діяльності 

111.  Камінська  
В. В. 

Вебінар 
«Пропаганда під час 

війни» 

Проєкт «Вивчай 
та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» 

1,5 год / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 

07.07.22 

112.  Корнейко  
М. М. 

Онлайн-семінар 
«Навчання  

з попередження 
ризиків від 

вибухонебезпечних 
предметів» 

Платформа 
онлайн-курсів 
«Prometheus», 
ГО «Асоціація 

саперів України» 

30 год. / 
1 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво 
10.09.22 

113.  Нечепа Н. А. ППК «Школа  
як організація,  

що навчається: разом 
до ефективного 

навчання.  
Як наставники 

можуть допомогти 
вчителям  

як рівноцінним 
членам шкільної 

спільноти?» 

Проєкт 
«Навчаємося 

разом» 

30 год./ 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

Н/50, 21.06.22 

114.   ППК «Вдосконалення 
дистанційних уроків 
фізичної культури  

на основі 
діяльнісного підходу» 

Проєкт 
«Перемагаємо 

разом» 

3 год. / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат  

№ 2887, 
27.04.22 

115.   ППК: «Застосування 
додатка “Better Me 
Health Coaching”  

у професійній 
діяльності вчителів 
фізичної культури» 

Проєкт 
«Перемагаємо 

разом» 

3 год. / 
0,1 кр.  

дистанційна, 
сертифікат  

№ 4251, 
28.04.22 

116.  Поліщук  
Н. А. 

Науково-методичні 
засади створення 

інноваційної моделі 
STEM-освіти 

КЗВО 
«Дніпровська 

академія 
неперервної 

освіти» 

15 год. / 
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат СТ 

№ ДН 
41682253/200, 

28.10.22 
117.   

 
STEM-освіта: 

практичний кейс, 
цифрові ресурси  
для підвищення 

кваліфікації освітян. 
ЄАС 

ІМЗО, НППУ 2год. / 
0,1 кр.  

дистанційна, 
сертифікат № 

3657109820389 
01.12.22 
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118.  Романюк  
Н. С. 

Експрес-курси  
для освітян 
«Вивчаючи 
міжнародне 

гуманітарне право» 

МОН України, 
Українська 
гельсінська 

спілка з прав 
людини 

15 год. /  
0,5 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ ЕК 00318, 
26.05.22 

119.   Підвищення 
кваліфікації на тему 

«Бібліотека  
в сучасній школі: 

реалії часу» 

ГО «ІППО» 6 год. / 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ 
5244326597350

, 
20.04.22 

120.   Базовий курс  
із цифрової 
грамотності 

Міністерство 
цифрової 

трансформації 
України 

6 год. / 
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ Т 
0038126107, 

06.02.22 
121.  Червінська 

Н. Л. 
ППК за темою 

«Цифрові експірієнс-
технології 

професійного 
розвитку педагогів  

в умовах кризи» 

НАПН України 
ДЗВО «УМО» 

ЦІППО,  
УВУПО 

6 год. / 
0,2 кр. 

дистанційна 
сертифікат 

№ 3934/22Д, 
27.05.22 

122.   ППК за темою 
«Актуальні аспекти 

професійної 
діяльності педагога; 
дислексія як реалія 

сучасної школи» 

НАПН України 
ДЗВО «УМО» 

ЦІППО, 
УВУПО 

2 год. / 
0.1 кр.  

дистанційна 
сертифікат 

№ 5380/22Д, 
16.06.22 

123.   ППК за темою 
«Навчання мистецтва 

в НУШ в сучасних 
умовах: адаптація 
змісту і технології, 

оцінювання 
результатів» 

НАПН України, 
ДЗВО «УМО» 

ЦІППО, 
УВУПО 

2 год. / 
0.1 кр.  

дистанційна 
сертифікат 

№ 5798/22Д, 
16.06.22 

124.   ППК за темою 
«Формування 

цифрового освітнього 
середовища 

професійного 
розвитку фахівців  

в умовах відкритого 
університету 

післядипломної 
освіти» 

НАПН України, 
ДЗВО «УМО» 

ЦІППО, 
УВУПО 

12 год. / 
0.4 кр. 

дистанційна 
сертифікат 

№ 0174/22К, 
22.06.22 

Відділ початкового навчання та дошкільного виховання 
125.  Никитюк  

Л. М. 
Тренінг «Підготовка 

експертів  
до оцінювання 
професійних 

компетентностей 

Державна 
служба якості 

освіти 

30 год. /  
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ 2839-С, 
26.09.22 
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вчителів початкових 
класів під час 

сертифікації – 2022» 
126.   Семінар-тренінг 

«Діяльнісний підхід  
у базовій школі» 

ВІППО 4 год. /  
0,13 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 0841-22, 

16.11.22 
127.   Семінар-практикум 

«Освітньо-
професійна 

траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

ВІППО 6 год. /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 0841-22, 

16.11.22 

128.  Остапенко 
Н. С. 

Освітньо-професійна 
ППК 

«Керівники закладів 
ППО (ректори, 

проректори, 
директори, 
заступники 
директорів, 

зафідувачі кафедр  
та структурних 

підрозділів ППО)» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

150 год. /  
5 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

СП 
35830447/Д024

7-22 

129.  Папіж С. В.  «Підготовка 
експертів  

до оцінювання 
професійних 

компетентностей 
вчителів початкових 

класів під час 
сертифікації – 2022» 

Державна 
служба якості 
освіти України 

30 год. / 
1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ 2868-С, 
26.09.22 

130.   «Благополуччя дітей  
і педагогів:  

дієві інструменти  
та практики 

психосоціальної 
підтримки» 

«The LEGO 
Foundation» 

30 год / 
1 кр. 

дистанційна,  
сертифікат 

№ 10, 10.11.22 

131.   Семінар-тренінг 
«Діяльнісний підхід  

у базовій школі» 

ВІППО 4 год. /  
0,13 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 0842-22, 

16.11.22 
132.   Семінар-практикум 

«Освітньо-
професійна 

траєкторія педагога: 
практичний аспект» 

ВІППО 6 год. /  
0,2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 04813-22, 

16.11.22 

Відділ природничих дисциплін 
133.  Григор’єва 

Н. В. 
 

 

Семінар-тренінг 
«Діяльнісний підхід  

у базовій школі» 

ВІППО 4 год. / 
0,1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 0838-22, 

16.11.22 
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134.  Кащенюк  
М. Р.  

 

Семінар-практикум 
«Технології роботи  

з дітьми  
з особливими 

освітніми потребами» 

ВІППО 8 год./ 
0,27 кр. 

 

дистанційна, 
сертифікат, 
№ 00914-22, 

22.02.22 

Відділ фізико-математичних дисциплін 
135.  Савош В.О. Освітньо-професійна 

ППК 
«Завідувачі 

(методисти) кафедр 
та структурних 

підрозділів закладів 
ППО» 

Центральний 
інститут 

післядипломної 
освіти 

10 травня 2022 р. 
– 09 грудня 2022 

р. 

180 год. 
/ 6 кр. 

дистанційна, 
свідоцтво  

(СП 35830447/ 
3052-22 
09.12.22) 

Відділ управління закладами освіти 
136.  Романюк  

С. В. 
«Підготовка 

експертів  
до оцінювання 
професійних 

компетентностей 
вчителів початкових 

класів під час 
сертифікації  – 2022» 

Державна 
служба якості 
освіти України 

30 год. 
/ 1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 
№ 2920-С, 
26.09.22 

137.   ППК «Підвищення 
якості 

післядипломної 
освіти керівників 

ЗЗСО» 

ГО «Центр 
інноваційної 

освіти  
“Про. Світ”» 

60 год. / 
2 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ 25, 05.09.22 

138.   ППК «Академія 
ефективного 
управління» 

МОН України, 
Проєкт 

«Навчаємось 
разом» 

30 год. 
/ 1 кр. 

дистанційна, 
сертифікат 

№ UX99HOB8, 
12.12.22 

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 

139.  Мазурик  
Т. В. 

Прогр. для тренерів 
«Психологічне 

консулат. техніками 
КПТ в моделі 

резилієнтності» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

 

14 год. / 
0,5 кр. 

 

онлайн, 
сертифікат 
LAP9KU- 
CE000022, 

02.11.22 
140.   Навчальна програма 

для тренерів 
«Резилієнтні класи» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 

YYSL0E-CE01, 
02.11.22 

141.   Навчальна програма 
для тренерів 

«Резилієнтні вчителі» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
DUA33W- 
CE000075, 

18.11.22 
142.  Миколайчук 

А. В. 
ППК «Розроблення 

індивідуальної 
програми розвитку 

для учнів  

ВІППО 8 год. /  
0,3 кр. 

онлайн, 
сертифікат, 
№ 0968-22, 
23.02.2022 
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з особливими 
освітніми потребами, 

які навчаються  
в інклюзивних 

класах)» 
143.   ППК «Організація 

взаємодії 
практичного 

психолога з родинами 
ВПО» 

Академія 
професійного 

розвитку 

6 год. / 
0,2 кр. 

онлайн, 
сертифікат, ПО 
№ 064, 29.06.22 

144.   Базовий курс 
«Психологічна 
підтримка себе  

та близьких: 
 для цивільних» 

«Дія» / 
Міністерство 

цифрової 
трансформації 

України 

3 год./ 
0,1 кр. 

дистанційно, 
електронний 
сертифікат, 

04.08.22 

145.   Навчальна програма 
для тренерів 

«Резилієнтні класи» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
YYSLOE-
CE000018, 

01.11.22 
146.   Навчальна програма 

для тренерів 
«Резилієнтні вчителі» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
DUA33W-
CE000063, 

15.11.22 
147.   ППК «Психологічно-

профілактична 
корекція залежностей 

учнів)» 

ГО «ІППО» 6 год. / 
0,2 кр. 

дистанційно, 
сертифікат, 

№ 
7080794661252, 

18.11.22 
148.  Провальна 

Н. О. 
Тренінг «Навички  

для психологічного 
відновлення» 

ГО «Підтримка 
психологічного 

здоров’я» 

24 год. / 
08 кр. 

 

онлайн, 
сертифікат 

№ 349 
149.   Навчальна програма 

для тренерів 
«Психологічне 
консультування 
техніками КПТ  

в моделі 
резилієнтності» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
LAP9KU- 
CE000020, 

02.11.22 

150.   Навчальна програма 
для тренерів 

«Резилієнтні класи» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр. 

онлайн, 
сертифікат 
YYSL0E-
CE000041 
18.11.22 

151.   Навчальна програма 
для тренерів 

«Резилієнтні вчителі» 

МОН, УІРО 
(Український 

інститут 
розвитку освіти) 

14 год. / 
0,5 кр 

онлайн, 
сертифікат 
DUA33W- 
CE000082, 

30.11.22 
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
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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 2022 році 
висвітлює діяльність структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, 
навчальної роботи, міжнародної діяльності, організації та проведення ЗНО. 
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