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Вступ 
 
Інноваційний розвиток освіти України актуалізує проблему якісного 

оновлення післядипломної освіти та її найважливішої складової – підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. Як відомо, від ефективної діяльності 
цього процесу, професійної компетентності педагогічних працівників залежить 
загальний рівень розвитку молодого покоління держави, зростання його 
економічного і соціального статусу.  

Розвиток освіти вимагає створення системи неперервної освіти, яка здатна 
забезпечити нові сприятливі умови для масової соціальної і професійної 
мобільності суспільства. Саме Інститут післядипломної освіти допомагає 
систематично поповнювати й оновлювати свої знання й уміння з урахуванням 
новітніх досягнень і перспектив розвитку науки й техніки. Необхідність 
удосконалення ефективності системи післядипломної педагогічної освіти 
зумовлена сучасними підходами до розвитку галузі та надзвичайно важливими 
завданнями, які нею вирішуються.  

Інформатизація суспільства, швидка зміна технологій зумовлюють 
необхідність оновлення системи неперервної освіти педагогів. Саме тому 
діяльність усіх служб інституту орієнтовано на повноцінне підвищення статусу 
педагога відповідно до потреб і вимог сучасних тенденцій розвитку 
національної освіти в Україні.  

Волинський ІППО – єдиний у регіоні заклад післядипломної педагогічної 
освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогів. 

Метою процесу підвищення кваліфікації в нових умовах є розвиток учителя 
як особистості, яка характеризується високим рівнем професіоналізму, 
інноваційним стилем науково-педагогічного мислення та готовністю до 
прийняття творчих рішень, потребою в постійному самовдосконаленні й 
самокорекції професійної діяльності. 

 Пріоритетним напрямом у роботі відділів, лабораторій, кафедр та центрів 
Волинського ІППО є робота з педагогом, безпосереднє спілкування з ним, 
вивчення його потреб і запитів, вибір оптимальних форм і засобів методичної 
та навчальної діяльності. Реалізується він через навчання на курсах підвищення 
кваліфікації, різноманітних семінарах, тренінгах, у роботі творчих груп. 
У міжкурсовий період кафедри, відділи, лабораторії працюють із районними 
(міськими) методичними кабінетами, методичними об’єднаннями вчителів-
предметників, колективами шкіл, надаючи їм науково-методичну допомогу 
в організації навчально-виховного процесу. 

Українське суспільство має перетворитися на таке, що постійно вчиться, 
динамічно нагромаджує й ефективно використовує нові знання. Виконання 
цього завдання покликана забезпечити саме система післядипломної 
педагогічної освіти як одна з провідних ланок освітянської галузі. Основним 
завданням, над яким працює Інститут, є наукове і методичне забезпечення 
системи післядипломної освіти Волині, підвищення кваліфікації керівних 
кадрів та педагогічних працівників. 
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Основними напрямами діяльності Інституту є: 
– науково-методичне забезпечення педагогічної діяльності працівників 

освіти, підвищення їх професійної кваліфікації, загальнокультурного і 
методичного рівня; 

– освоєння і практичне застосування теоретичних положень дидактики, 
методів і прийомів активізації навчальної діяльності школярів; 

– вивчення й апробація прогресивних освітніх технологій, покращення 
управління процесом їх упровадження; 

– організація ефективної системи науково-методичної роботи; 
– організація гнучкої системи неперервної освіти педагогічних кадрів 

на основі андрагогічних принципів навчання; 
– організація підвищення кваліфікації працівників освіти на інформаційній 

та проблемно-пошуковій основі; 
– забезпечення цілісності й неперервності підвищення професійної 

майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період; 
– апробація досвіду шкіл щодо сучасних проблем освіти, у тому числі 

експериментальних навчально-методичних комплексів; 
– створення педагогічних умов соціалізації молодих фахівців; 
– розробка та реалізація програм, проектів, спрямованих на професійний 

розвиток педагогів; 
– вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного 

досвіду; 
– оволодіння навичками контрольно-аналітичної діяльності. 
Волинський ІППО спрямовує процес підвищення кваліфікації вчителів 

на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення 
отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій 
організації педагогічного процесу, узагальнення і впровадження 
перспективного досвіду. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти працює відповідно 
до запитів суспільства на забезпечення якісної освіти і підготовку 
висококваліфікованих фахівців. В інституті створюються умови для постійного 
підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури 
освітян. 

Важлива увага приділяється удосконаленню системи навчання та 
професійному розвитку педагогічних працівників шляхом розповсюдження 
кращих практик викладання в системі ППО та діяльності 
райміськметодкабінетів, створення належного інформаційно-методичного 
забезпечення і забезпечення умов їх використання. 

Звіт про роботу Волинського ІППО підготовлено на виконання листа 
Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти» МОН України від 16.12.2014 р. № 14.1/10-3944, наказів МОН України 
від 16.10.2007 р. № 914 «Про підпорядкування регіональних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти», від 31.07.2009 р. № 712 «Про внесення 
змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), 
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обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної 
педагогічної освіти», наказу МОН України № 1176 від 14.08. 2013 р. «Про 
затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти», а 
також плану роботи Волинського ІППО. 

У річному звіті відображено інноваційну діяльність колективу Інституту з 
таких напрямів: 

– організаційно-керівна діяльність; 
– наукова діяльність; 
– науково-методична діяльність; 
– навчально-методична діяльність; 
– інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність; 
– координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів 

(центрів); 
– формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону; 
– міжнародна діяльність; 
– моніторинг якості освіти; 
– інформаційно-видавнича діяльність; 
– фінансово-господарська діяльність. 
Звіт виконано на основі звітів, поданих завідувачами кафедр, лабораторій, 

центрів, відділів та інших структурних підрозділів Інституту.  
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І. Організаційно-керівна діяльність  
 
1. Структура закладу 

 
В Інституті працює: три кафедри (менеджменту освіти, педагогіки та 

психології, теорії та методик викладання шкільних предметів); дві лабораторії 
(науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності 
РМК (ММК), науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та 
розвитку освіти); два центри (практичної психології та соціальної роботи, 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень); десять 
відділів (навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти, 
гуманітарних дисциплін, природничих дисциплін, фізико-математичних 
дисциплін, початкової освіти та дошкільного виховання, інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій, управління навчальними закладами 
та інклюзивної освіти, новацій та передового педагогічного досвіду, виховної 
роботи, інформаційного забезпечення освіти); функціонує бібліотека та музей 
освіти Волині. 

 
Структура Волинського ІППО 

 
 
2. Засідання вченої ради 
 
Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої 

визначається Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими 
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актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про 
республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і 
Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, 
Статутом Волинського ІППО, Положенням про вчену раду Волинського ІППО. 
Вчена рада працює над вирішенням основних питань діяльності Інституту із 
забезпечення умов, необхідних для організації післядипломної освіти 
педагогічних працівників, обговорення найважливіших напрямів діяльності, 
реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку закладу.  

Вчена рада розглядає питання щодо визначення напрямів діяльності 
Інституту, проблематики наукових досліджень, аналізу й оцінювання 
результатів науково-експериментальної, науково-методичної, видавничої 
діяльності Інституту тощо. 

 
Відповідно до плану роботи Інституту за 2014 рік було проведено шість 

засідань вченої ради (у тому числі п’ять – планових та одне позапланове). 
Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту: 
– Про наукову та науково-дослідну роботу Інституту у 2013 році й основні 

напрями наукових досліджень у 2014 році. (Січень, Вітюк В. В.). 
– Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних 
працівників Інституту на 2014 рік. (Січень, Олешко П. С.). 

– Про реалізацію моніторингових досліджень у закладах освіти 
(управлінський аспект). (Березень, Щоголєва Л. О.). 

– Про здоров’язбережувальне освітнє середовище як умову якісної 
організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ. (Березень, Поліщук Н. А.). 

– Про схвалення Проекту реалізації наукової теми кафедри управлінської 
діяльності «Формування професійної культури керівника навчального закладу в 
сучасному освітньому середовищі». (Березень, Сташенко М. О.). 

– Про схвалення Проекту реалізації наукової теми кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів «Розвиток фахової компетентності 
педагогів у контексті модернізації змісту освіти». (Березень, Ясінська Н. В.). 

– Про схвалення Проекту реалізації наукової теми кафедри педагогіки та 
психології «Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова 
інноваційного розвитку освіти». (Березень, Луцюк А. М.). 

– Про теоретико-методичні засади вивчення професійної ідентичності 
педагога. (Травень, Остапйовський О. І.). 

– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька гімназії № 21 імені 
Михайла Кравчука Луцької міської ради» з теми «Підвищення якості освіти 
через упровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів 
гімназії». (Травень, Ткачук Н. М.). 

– Про реалізацію ІІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Люблинецькій загальноосвітній школі-інтернаті 
І–ІІІ ст. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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Волинської обласної ради з теми «Соціально-духовна адаптація особистості в 
умовах освітнього простору школи-інтернату». (Травень, Луцюк А. М.). 

– Про особистісну зрілість педагога у професійному вимірі. (Вересень, 
Турчина Л. І.). 

– Про реалізацію I (підготовчо-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. № 20 Луцької міської ради Волинської області» з теми 
«Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної 
освіти». (Вересень, Остапйовський О. І.). 

– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-
виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради Волинської області» 
з теми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах 
інноваційного освітнього середовища». (Вересень, Вітюк В. В.). 

– Про реалізацію I (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Любомльській загальноосвітній школі І–ІІІ ст. № 3 
Любомльської районної ради за темою «Освітньо-інформаційне середовище 
навчального закладу як умова формування соціально активної особистості». 
(Вересень, Ткачук Н. М.). 

– Про реалізацію ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради» з теми «Створення освітнього 
середовища для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів». 
(Вересень, Поліщук Н. А.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах 
м. Ковеля (НВК № 11, № 13 та у ДНЗ (ясла-садок) № 4 «Ромашка») з теми 
«Інноваційні технології в управлінській діяльності». (Вересень, Вознюк В. С.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному 
закладі «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради» з теми «Розвиток 
життєвих компетентностей учнів в умовах сучасного навчального закладу». 
(Вересень, Луцюк А. М.). 

– Про приведення діяльності вченої ради у відповідність до статті 36 Закону 
«Про вищу освіту». (Вересень, Вітюк В. В.). 

– Про зміну наукових керівників та наукових консультантів дослідно-
експериментальної роботи регіонального рівня. (Вересень, Вітюк В. В.). 

– Про результати соціологічного дослідження «Інформаційна культура 
суб’єктів навчально-виховного процесу». (Листопад, Романчук Г. Д.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 15 
Луцької міської ради Волинської області» з теми «Оптимізація засобів 
саморозвитку особистості учнів 1–7 класів у школі “повного дня”». (Листопад, 
Трачук Т. В.). 

– Про реалізацію ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Нововолинській гімназії Нововолинської міської 
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ради з теми «Технології моделювання уроку в сучасному навчальному закладі 
нового типу». (Листопад, Ясінська Н. В.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 19 
Луцької міської ради Волинської області» з теми «Система роботи 
педагогічного колективу щодо формування громадянської компетентності 
учнів». (Листопад, Недужко В. Д.). 

– Про реалізацію ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у: 

 – загальноосвітній школі І–ІІІ ст. с. Берестяне Ківерцівського району з 
теми «Формування соціально-трудової компетентності учнів в умовах 
сільського загальноосвітнього навчального закладу»; 

 – Залізницькому навчально-виховному комплексі «ЗОШ І–ІІІ ст. – 
дитячий садок» Любешівського району з теми «Створення освітнього 
середовища НВК для формування лідерської компетентності учнів»; 

 – навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – 
ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району з теми «Формування 
загальнокультурної компетентності учнів в умовах навчально-виховного 
комплексу»; 

 – Підгайцівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. – гімназія» Луцького району з теми «Створення освітнього 
середовища для інтелектуального розвитку особистості учнів»;  

 – у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 3 
Луцької міської ради» за темою «Формування інтелектуально-пізнавальної 
компетентності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу»; 

 – у Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей” Луцької міської 
ради» з теми «Формування професійно-трудової компетентності в умовах 
профільної старшої школи». (Листопад, Ткачук Н. М.). 

– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи 
у Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради» з теми ___? особистості школяра шляхом розвитку дитячої 
обдарованості». (Листопад, Вітюк В. В.). 

– Про реалізацію ІІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи 
у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 17 Луцької 
міської ради» з теми «Система роботи педагогів щодо формування екологічної 
культури школярів». (Листопад, Юровчик В. Г.). 

– Про реалізацію ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – 
колегіум Луцької міської ради» з теми «Технології профільного навчання за 
спортивним напрямком (профіль “туризм”) як можливість задоволення освітніх 
потреб школярів». (Листопад, Дикий О. Ю.). 

– Про реалізацію ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс 
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“Загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою 
фізичною підготовкою” Луцької міської ради Волинської області» з теми 
«Система роботи педагогічного колективу щодо формування 
конкурентоспроможного випускника». (Листопад, Лук’янчук Г. Я.). 

– Про створення лабораторії волинезнавства на громадських засадах. 
(Листопад, Романчук Г. Д.). 

– Про затвердження положення про рейтингову оцінку діяльності 
педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти. (Листопад, Вітюк В. В.). 

– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення 
дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області. (Протягом 
року, наукові керівники). 

– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 
2013/2014 навчальному році претендували на присвоєння педагогічних звань. 
(Січень, березень, Вітюк В. В.). 

– Про затвердження матеріалів до науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук». (Протягом року, Рудь О. В.). 

– Про рекомендацію матеріалів до друку. (Протягом року, Вітюк В. В.). 
– Про схвалення плану та звіту роботи Інституту за рік. (Листопад, грудень, 

Олешко П. С.). 
 
3. Засідання науково-методичної ради 
 
Протягом року в Інституті працювала науково-методична рада. Науково-

методична рада діє відповідно до Статуту Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, керується Положенням про республіканський (Автономної 
Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 
післядипломної педагогічної освіти, Положенням про науково-методичну раду 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Відповідно до плану роботи ВІППО за звітний період було проведено п’ять 
засідань науково-методичної ради. 

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

– Про результати соціологічного опитування слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. (Лютий, Романчук Г. Д.). 

– Про затвердження планів роботи обласних авторських лабораторій на 
2014 рік. (Лютий, Шинкарук І. В.). 

– Про науково-методичний супровід реалізації Концепції розвитку 
інклюзивного навчання в області. (Лютий, Коць В. В.). 

– Про схвалення програм вступних фахових випробувань з менеджменту та 
іноземної мови для вступників на ОКР «магістр» спеціальності «управління 
навчальним закладом». (Лютий, Панчишин В. Г., Нечипорук О. В.). 

– Про науково-методичне забезпечення впровадження курсів за вибором 
економічного профілю. (Квітень, Гребенюк Т. С.). 
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– Про стан апробації та моніторингових досліджень якості навчальної 
літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 та 2014/2015 
навчальних роках. (Квітень, методисти за списком). 

– Про впровадження програми дистанційної освіти з використанням 
інформаційних технологій. (Червень, Остапчук Л. Р., Верба Т. П.). 

– Про участь освітніх установ області у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». 
(Червень, Шинкарук І. В.). 

– Про діяльність Старовижівського районного методкабінету щодо 
удосконалення професійної компетентності вчителів у контексті галузевої 
Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти. (Жовтень, Гуменюк М. У.). 

– Про навчально-методичний супровід та стан виконання плану підвищення 
кваліфікації учителів. (Жовтень, Верба Т. П.). 

– Про результати вивчення та поширення перспективного педагогічного 
досвіду в 2014 році. (Грудень, Шинкарук І. В.). 

– Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х і 11-х 
класів. (Грудень, Махомед М. Х.). 

– Про підсумки науково-методичної роботи структурних підрозділів за 2014 рік. 
(Грудень, керівники структурних підрозділів за списком). 

– Про рекомендацію до друку методичних матеріалів. (Протягом року). 
 
4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 
 
У 2014 році підвищення кваліфікації здійснили 14 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу, з них: сім – курси підвищення кваліфікації; один 
– стажування; п’ять – участь у семінарах-тренінгах, тренінгах тощо (сертифікати). 

 
Працівники ВІППО, які підвищували кваліфікацію в 2014 році 

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

У якому закладі 
проходив підвищення 

кваліфікації 
Терміни проходження курсів 

1 2 3 4 
1 Камінська В. В.  ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
НАПН України 

13 січня – 14 червня 2014 р. 

2 Савош В. О. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України 

20 січня – 20 червня 2014 р. 

3 Червінська Н. Л. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України 

10 лютого – 13 вересня 2014 р. 

4 Шевчук Г. З. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти 
НАПН України 

10 лютого – 13 вересня 2014 р. 
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1 2 3 4 
5 Майко С. М. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
НАПН України 

17 березня – 17 жовтня 2014 р. 

6 Казмірчук Н. М. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України 

24 березня – 11 жовтня 2014 р. 

7 Дикий О. Ю. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України 

14 квітня – 14 листопада 2014 р. 

8 Гребенюк Т. С.  
 

ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України 

25 травня – 27 грудня 2014 р. 

9 Лук’янчук Г. Я. Рівненський ОІППО 
(стажування) 

Лютий 2014 р.  

  
Участь у навчальних семінарах-тренінгах: 
Ткачук Н. М. – у рамках польсько-українського проекту «Уроки з 

підприємницьким тлом», навчання за 88-годинною програмою «Підтримка 
методичних порадників у процесі створення міждисциплінарних сценаріїв 
занять», Центр розвитку освіти, м. Варшава, Республіка Польща (Сертифікат: 
№:ZG-WRKSO/431/115/14/MW, №:ZG-WRKSO/431/190/14/MW); 

Бондарук Л. М. – у рамках польсько-українського проекту «Уроки з 
підприємницьким тлом», навчання за 88-годинною програмою «Підтримка 
методичних порадників у процесі створення міждисциплінарних сценаріїв 
занять», Центр розвитку освіти, м. Варшава, Республіка Польща (Сертифікат: 
№:ZG-WRKSO/431/115/14/MW, №:ZG-WRKSO/ 431/190/14/MW); 

Бондарук Л. М. – курси підвищення кваліфікації для вчителів польської 
мови, історії, географії, які працюють за кордоном, організовані Центром 
польської мови й культури для поляків та іноземців Університету Марії Кюрі-
Складовської (UMCS) у Любліні (7–27 липня); 

Кот Н. М. – 28–31 жовтня, м. Київ, науково-практичний семінар «Методика і 
техніка розробки соціологічного інструментарію» (Вища школа соціології при 
Інституті соціології НАН України, свідоцтво № 11/159); 29–30 жовтня, м. Київ, 
майстер-клас М. Ю. Наумової «Технологія проведення соціологічних 
досліджень» (Вища школа соціології при Інституті соціології НАН України, 
свідоцтво № 11/160); 25–28 листопада, м. Київ, науково-практичний семінар 
«Якісні методи в соціологічних дослідженнях» (Вища школа соціології при 
Інституті соціології НАН України, свідоцтво № 7/161); 27–28 листопада, 
м. Київ, майстер-клас М. Ю. Наумової «Метод фокус-групи: методологія 
підготовки та проведення» (Вища школа соціології при Інституті соціології 
НАН України, свідоцтво № 7/162); 

Гребенюк Т. С. – 22–24 вересня 2014 р., м. Київ, Всеукраїнський семінар-
практикум «Курс “Фінансова грамотність”: інтерактивні методики 
викладання». Сертифікат тренера з курсу «Фінансова грамотність»;  
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Андрейчин С. Р. – участь у «Навчальній програмі психологічної допомоги 
учасникам АТО та їх сім’ям», яка проводилась Волинською обласною 
державною адміністрацією 17–18 вересня 2014 року. Тема заняття «Арт-методи 
в корекції емоційних та поведінкових порушень». 

 
5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами 

та громадськими організаціями в межах України 
 
Протягом року працівники Інституту співпрацювали із: 
– Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти»;  
– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 
– Інститутом обдарованої дитини НАПН України з питання «Моделі 

формування комунікативної компетентності обдарованої особистості». 
У рамках співпраці проводилися спільні науково-практичні конференції, 

педагогічні читання, семінари тощо; 
– Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки 

(спільні заходи, проходження стажування, рецензування дисертаційних 
досліджень, відгуки на автореферати дисертаційних досліджень, рецензування 
випускних робіт; викладання навчального курсу «Технологія підготовки та 
написання дисертації» для аспірантів першого року навчання різних 
спеціальностей, Корнейко А. О.; розробка теоретичного курсу та практикуму з 
дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів 
економічних спеціальностей ВНЗ, Турчик І. В.); 

– Луцьким національним технічним університетом (спільні заходи, 
рецензування дисертаційних досліджень, відгуки на автореферати 
дисертаційних досліджень, рецензування випускних робіт тощо); 

– Луцьким педагогічним коледжем (спільні заходи, проходження 
стажування, рецензії на програми, навчально-методичні матеріали, 
бакалаврські роботи тощо);  

– Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
(кафедри філософії, економіки та менеджменту); 

– Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
(кафедра менеджменту та освітніх технологій), участь в організації та проведенні 
міжрегіональних засідань кафедр менеджменту освіти ОІППО (Луцьк – Рівне – 
Хмельницький) з теми «Формування професійної культури керівника навчального 
закладу в сучасному освітньому середовищі» (кафедра менеджменту освіти); 

– Українською асоціацією імені Василя Сухомлинського (організовували, 
проводили, брали участь, надавали консультації щодо заходів з нагоди дня 
народження В. О. Сухомлинського – кафедра педагогіки і психології);  

– Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Волинської ОДА 
(протягом року, Остапйовський І. Є.);  

– Національним університетом «Острозька академія», лабораторією 
християнської етики з питань становлення духовності учнівської молоді 
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та викладання курсів духовно-морального спрямування у ЗНЗ (протягом року, 
Рудь О. В.); 

– Громадською організацією «Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація» 
(участь у конференціх, публікації у фахових виданнях; членство в Асоціації); 

– Спілкою вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської 
(Бондарук Л. М., протягом року); 

– Дрогобицькою філією ІІТЗО (Бондарук Л. М., протягом року); 
Навчально-методичним центром англійської мови м. Ковеля «American 

Class» (Свиридюк Т. В., протягом року); 
– Львівською громадською організацією «Львівський інститут освіти» 

(спільні заходи, залучення науковців до викладання під час курсів підвищення 
кваліфікації). 

 
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм 
 
1. Державні програми 
 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

(Ректорат). 
План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (Розпорядження КМУ від 04.09.2013 р. № 686-р). (Ректорат). 
«Інтелектуальне майбутнє України». (Методисти ВІППО). 
Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2015 року (Постанова КМУ від 
13.04. 2011 р. № 561). (Григор’єва Н. В., Савош В. О., Трачук Т. В.). З метою 
забезпечення реалізації обласної цільової соціальної програми підвищення 
якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 
проведено теоретичні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, 
педагогічні читання та проблемні семінари. 

Державна цільова програма «Сто відсотків» на період до 2015 року (наказ 
МОН України від 03.08.2011 р. № 931): навчання вчителів основ ІКТ; 
проведення тренінгів за програмами «Іntel. Навчання для майбутнього», 
«Microsoft. Партнерство в навчанні», «Вчителі в онлайні», «Основи безпечної 
роботи з ІКТ в навчальному закладі». (Остапчук Л. Р.). 

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. 
Участь у регіональному семінарі-тренінгу з питань формування здорового 
способу життя та збереження репродуктивного здоров’я підлітків у 
загальноосвітніх навчальних закладах за навчальною програмою «Дорослішай 
на здоров’я». Проведення на курсах підвищення кваліфікації фахівців 
психологічної служби тренінгів «Психолого-педагогічні аспекти формування 
здорового способу життя в учнівської молоді». (Андрейчин С. Р.). 

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 
2015 року. Проведено в рамках програми: семінар для класних керівників 
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«Законодавче забезпечення прав дітей»; профілактичні виховні години 
«Запобігання торгівлі людьми та експлуатації праці дітей»; відеолекторій. 
Кількість заходів – 5. (Андрейчин С. Р.). 

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 
2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350). 
(Никитюк І. В.). 

Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 
від 31.10.2011 р.). (Никитюк І. В.). 

Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в 
навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 
роки (наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013 р. 
№ 1453/716/997). (Никитюк І. В.). 

План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо 
профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 
2015 року (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
03.08.2012 № 888). (Никитюк І. В.). 

Програма Міністерства освіти і науки України та Британської ради 
«Післядипломна педагогічна освіта вчителя іноземної мови». (Свиридюк Т. В.). 

 
У своїй діяльності відділ інформаційного забезпечення освіти керується 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про видавничу 
справу в Україні», «Про пресу», наказами Міністерства освіти і науки України, 
вимогами Книжкової палати України, чинним правописом, стандартами:  

Видання. Вихідні відомості. ДСТУ 4861:2007; 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання»; 
Уніфікована система організації розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів ДСТУ 4163-2003; 
Постанова від 27 січня 2010 р. № 55 Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею. 
 
2. Регіональні програми 
 
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 

2014–2017 роки (рішення обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). (Праціники 
Інституту). 

Обласна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 
2017 року (рішення обласної ради від 27.12.2011 р. № 8/9). (Березіна О. М.). 

Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин на 
2013–2017 роки (рішення обласної ради від 21.12.2012 р. № 14/12). (Бондарук Л. М.). 

Регіональна програма розвитку психологічної служби системи освіти на 
період до 2017 року. Пункт програми. Щорічно здійснювати моніторинг 
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забезпечення навчальних закладів області практичними психологами і 
соціальними педагогами. Реалізація. Підготовка аналітичного звіту про 
діяльність рсихологічної служби у 2013/2914 навчальному році. Пункт 
програми. Проведення щорічних нарад для методистів з психологічної служби. 
Реалізація. 23 вересня 2014 року проведений семінар-нарада для методистів-
кореспондентів «Актуальні питання роботи психологічної служби на сучасному 
етапі». Пункт програми. Проведення семінарів для фахівцв служби з 
актуальних питань практичної роботи. Реалізація. Проведено 4 семінари для 
фахівців психологічної служби. Пункт програми. Оновлення та розширення 
інформації про діяльність психологічної служби на сайті ВІППО. Реалізаця. 
Оновлюється постійно. (Андрейчин С. Р.). 

Обласна цільова програма підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року (рішення обласної ради від 
04.11.2011 р. № 7/7). (Савош В. О., Григор’єва Н. В.). 

Програма інформатизації Волинської області на 2012–2015 роки (рішення 
обласної ради від 27.10.2011 р. № 8/6). (Остапчук Л. Р.). 

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період 
до 2014 року (рішення обласної ради від 27.12.2010 р. № 32/41). (Никитюк І. В.). 

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Волині» на 2011–2015 роки 
(рішення обласної ради від 16.09.2011 р. № 6/2). (Никитюк І. В.). 

 
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 
 
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи: 
– Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні стратегії 

неперервної освіти педагогів у системі післядипломної освіти» (14–15 травня 
2014 р., Олешко П. С., Вітюк В. В., Ткачук Н. М.); 

– Всеукраїнську інтернет-конференцію «Формування самостійної 
пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико-математичних 
дисциплін» (співорганізатор – кафедра загальної фізики та методики 
викладання фізики СНУ імені Лесі Українки; 11 квітня 2014 року, Савош В. О., 
Сокол Н. П., Трачук Т. В.); 

– міжкафедральне засідання (Луцьк–Рівне–Хмельницький) «Формування 
професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому 
середовищі» (25–26 вересня, ВІППО, науково-педагогічні працівники кафедри);  

– IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (м. Луцьк, березень, 
Гребенюк Т. С.). 

 
Працівники Інституту взяли участь у двадцяти чотирьох міжнародних 

науково-практичних конференціях: 
– Міжнародна інтернет-конференція з питань дошкільної та початкової 

освіти. (Січень–лютий, Березіна О. М., Єндрущук С. М.); 
– ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Дидактика Я.-А. Коменського: від 

минулого до сьогодення» (21 лютого, м. Умань, Остапйовська Т. П.); 
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– Міжнародна, міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір 
арт-терапії: ресурси зцілення» (26–27 березня, 2014 р., м. Київ, Андрейчин С. Р.); 

– Міжнародний колоквіум «Європейський вимір української освіти» 
(3 травня, Львівський ОІППО, Сташенко М. О.); 

– ХV Міжнародна наукова конференція ім. Академіка Михайла Кравчука 
(15–17 травня, м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ», 
Трачук Т. В., Кот Н. М.); 

– V Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та 
дошкільної освіти» (14 травня, СНУ ім. Лесі Українки, Остапйовський І. Є.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко у контексті 
сучасної світової культури», присвячена 200-літтю від дня народження 
Т. Г. Шевченка (22–24 травня, СНУ імені Лесі Українки, Сова О. О., Мочкіна Л. І.);  

– VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психолого-
педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
особистості в умовах трансформації освіти» (23 травня, скайп-конференція, 
м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., 
Камінська В. В., Остапйовська Т. П.); 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 
Інформаційні технології. Освіта» (5–9 червня 2014 р., СНУ ім. Лесі Українки, 
Муляр О. П.); 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 
Інформаційні технології. Освіта» (6–8 червня, Луцьк – Світязь, СНУ ім. Лесі 
Українки. Секція ІІІ. Освіта. (Трачук Т. В.); 

– ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
реформування правової системи України» (13–14 червня, СНУ ім. Лесі 
Українки, Муляр О. П.); 

– ІІІ Міжнародна та VІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду з 
проблеми «Реалізація компетентнісного підходу на уроках музичного, 
образотворчого мистецтв та інтегрованих курсів “Мистецтво”, “Художня 
культура”» (16–20 червня, м. Миколаїв, Червінська Н. Л.);  

– The 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, 
America and Eurasia: Fundamental and Applied Sciences” (Аustralia, Melbourne, 
25 June, Недужко Ю. В.); 

– The 1st International Academic Conference “Fundamental and Applied Studies in 
EU and CIS Countries” (United Kingdom, Oxford, 23 July, Недужко Ю. В.);  

– The 1st International Academic Conference “Fundamental and Applied Studies in 
America, Africa, EU and CIS Countries” (Canada, Toronto, 30 August, Недужко Ю. В.); 

– ІІ Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Рекреаційна географія та інновації в туризмі», заочно (22–25 вересня, 
м. Іркутськ, Російська Федерація). (Юровчик В. Г.); 

– The 2 nd International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in 
America, Europe, Asia and Africa” (USA, New York, 27 September, Недужко Ю. В.); 

20 
 



– Міжнародна науково-історико-краєзнавча конференція «Щит і меч землі 
Дубенської: Воєнна історія краю» (26 вересня, м. Дубно, Дем’янюк О. Й.); 

– VІІІ Міжнародна соціально-педагогічна конференція «Проблеми 
соціалізації та ресоціалізації особистості» (2–3 жовтня, м. Луцьк, 
Остапйовський О. І.); 

– The 1st International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the 
Pacific аnd Atlantic Oceans Countries” (Japan, Tokyo, 25 October, Недужко Ю. В.);  

– Форум «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» (4–6 листопада, в 
рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. Національна академія 
педагогічних наук України, м. Київ, Олешко П. С., Вітюк В. В., Ткачук Н. М.);  

– Міжнародна конференція «Масовий футбол в Україні» (11–13 листопада, 
м. Київ, Дикий О. Ю.); 

– The III International Science Congress “Problems and Prospects of Research in 
the Americas and Eurasia” (Argentina, Buenos Aires, 3–5 December, Недужко Ю. В., 
заочно); 

– Міжнародна науково-практична веб-конференція «Управління 
професійним розвитком сучасного керівника закладу освіти та оцінювання 
результативності його діяльності» (10 грудня, Хмельницький ОІППО, 
Сташенко М. О., Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О., Турчик І. В.).  

 
Працівники Інституту взяли участь у чотирнадцяти всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та інших заходах: 
– міжвузівська науково-практична конференція «Неперервна освіта як засіб 

творчого росту вчителя фізики та підвищення його кваліфікації» (12 березня, 
м. Рівне, Савош В. О.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька 
діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості 
формування навчально-дослідницьких умінь (9–10 квітня, Київ–Кіровоград, 
Савош В. О.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування духовних, 
моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи 
екологічної культури» (10–11 квітня, Рівненський ОІППО, Ясінська Н. В., 
Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я, Турчик І. В., Щоголєва Л. О.);  

– науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого 
покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» (6 червня, НУ «Острозька 
академія», Рудь О. В.); 

– Всеукраїнська заключна конференція проекту «Fair Play – Чесна гра» 
(12–13 червня, м. Київ, Поліщук Н. А.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського у діалозі із сучасністю» (24–27 червня, м. Луцьк, 
Поліщук Н. А.); 

– науково-практична онлайн-конференція «Реалізація інноваційних підходів 
у змісті Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 
особливими потребами» (17 вересня, МОН України, Остапчук Л. Р.); 
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– Всеукраїнська конференція «Європейські стандарти превентивної освіти: 
досвід і перспективи» (18–19 вересня, м. Київ, Поліщук Н. А.); 

– ІІІ інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та 
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі ЗНЗ» 
(22–26 вересня, РІППО, Остапчук Л. Р., Турчик І. В); 

– Всеукраїнська конференція «Організація та проведення ігор “Соняшник” і 
“Геліантус”» (25–27 вересня, м. Біла Церква, Тирак Р. О.); 

– Десятий Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії (м. Черкаси, 
1–3 жовтня, Кот Н. М.); 

– конференція «Масовий футбол в Україні» (11–13 листопада, м. Київ, 
Дикий О. Ю.); 

– Всеукраїнська наукова історично-краєзнавча конференція «Минуле і 
сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на 
Волині» (20 листопада, м. Луцьк, 52-га Всеукраїнська наукова історико-
краєзнавча конференція, присвячена 25-річчю з часу створення Волинської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України, «Минуле і 
сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на 
Волині». Романчук Г. Д., Дем’янюк О. Й.); 

– Всеукраїнська науково-практична веб-конференції «Науково-методологічні 
засади державної стратегії розвитку післядипломної освіти в Україні: 
європейський контекст» (21 листопада, РОІППО, Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О., Остапйовський І. Є.). 

 
Працівники Інституту взяли участь у тридцяти семи наукових семінарах 

та інших заходах: 
– всеукраїнська семінар-нарада «Організація дослідно-експериментальної 

роботи в навчальному закладі» (6 лютого, МОН України, м. Київ, Вітюк В. В.); 
– вебінар, організований МОН України та «МЦФЕР: Освіта», «Психолого-

педагогічні та психофізіологічні проблеми дошкільної та початкової освіти» 
(25 лютого, Березіна О. М.); 

– всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики (до 85-річчя 
професора А. В. Свідзинського) (27 лютого – 1 березня, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі 
Українки. Секція ІІІ. Освіта та наука в Україні. Трачук Т. В.); 

– вебінар, організований МОН України та «МЦФЕР: Освіта», «Технологія 
побудови освітнього процесу за допомогою методичного конструктора» 
(14 березня, Березіна О. М.); 

– всеукраїнський семінар-тренінг «Координація підходів та втілення заходів з 
профілактики, догляду та підтримки при ВІЛ-інфекції» (25–27 березня, 
с. Поляна Закарпатської області, Поліщук Н. А.); 

– форум наукових товариств (9 квітня, Луцький педагогічний коледж, 
Вітюк В. В.); 

– вебінар учителів природничо-математичних спеціальностей з проблеми 
«Соціальні сервіси WEB 2.0» (16 квітня, МОН України, Остапчук Л. Р.); 
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– всеукраїнський семінар методистів іноземних мов обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти «Науково-методичний супровід вивчення 
іноземної мови як другої з 5-го класу» (м. Ужгород, травень, Свиридюк Т. В.); 

– семінар-тренінг «Технологія моніторингу освітньо-інформаційного 
простору» (16 травня, РОІППО, Остапчук Л. Р.); 

– науковий семінар «Лінгводидактика: традиції та перспективи розвитку» 
(22–24 травня, м. Луцьк., Нечипорук О. В.); 

– ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар-тренінг «Особливості 
застосування сучасних технологій навчання ВНЗ» (23–24 травня, м. Умань, 
Остапйовська Т. П.); 

– «Літня школа» викладачів-тренерів англійської мови в рамках Програми 
Міністерства освіти і науки України та Британської ради «Післядипломна 
педагогічна освіта вчителя іноземної мови» (Закарпатська область, червень, 
Свиридюк Т. В.);  

– засідання громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями при МОН України (5 червня, НУ «Острозька академія», Рудь О. В.); 

– науковий семінар «Інформаційні технології та інноваційні методи навчання 
у вищій школі» (5–9 червня, м. Луцьк, Луцюк А. М.); 

– ІІІ Всеукраїнський семінар-практикум за авторською інтегрованою 
технологією професора С. Якименко (25–27 червня, Березіна О. М., 
м. Миколаїв); 

– виїзний семінар у Швебіш Халь (Німеччина) в рамках проекту МОН 
України та Гете-Інституту (серпень, Гешеліна Т. Б.); 

– вебінар, організований МОН України та «МЦФЕР: Освіта», «Формуємо 
майстерність вихователя щодо розвитку мовлення дошкільників (28 серпня, 
Березіна О. М.); 

– спільна робоча зустріч учасників проектів «Шкільний вчитель нового 
покоління» та «Післядипломна педагогічна підготовка вчителів іноземних мов» 
з Міністром освіти та науки Квітом С. М. і дирекцією Британської ради 
(м. Київ, вересень, Свиридюк Т. В.); 

– вебінар-нарада «Загальноукраїнській депозитарій навчального контенту» 
(29 травня, 22 серпня, 4 вересня, МОН України, Остапчук Л. Р.); 

– вебінар, організований МОН України та «МЦФЕР: Освіта», «Казкотерапія: 
розвиток позитивного образу Я дитини» (18 вересня, Березіна О. М.); 

– науково-практичний семінар з актуальних проблем вивчення предметів 
філологічного циклу (26–27 вересня, Бондарук Л. М.); 

– всеукраїнський семінар «Особистісні та професійні ресурси для роботи зі 
стресом, тривогою, травмою. Психологічна гнучкість та розвиток» (м. Львів, 
27–28 вересня, Андрейчин С. Р.); 

– всеукраїнський семінар методистів історії обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти «Обговорення нової редакції програм з 
історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів» 
(м. Київ, 6–7 жовтня, Мочкіна Л. І.); 
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– ІV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно 
зорієнтований урок» (9–10 жовтня, м. Новоград-Волинський, Ясінська Н. В.); 

– участь у навчальному курсі «Методика навчання польської мови», 
організованому Дольношльонським відділом товариства «Польська спільнота» 
за підтримки Міністерства народної освіти Республіки Польща (Вроцлав, РП, 
20–24 жовтня, Бондарук Л. М.); 

– семінар-тренінг з питань запобігання насильству над дітьми у школах та 
захисту прав дітей (30–31 жовтня, м. Київ, Іванова В. П.); 

– робоча зустріч учасників проекту «Післядипломна педагогічна підготовка 
вчителів іноземних мов» із керівниками програм Британської ради (Львівська 
область, листопад, Свиридюк Т. В.); 

– засідання громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями при МОН України (5 листопада, Київ (МОН України), Рудь О. В.); 

– семінар «Університет, дружній до сім’ї» (7 листопада, Луцький 
національний технічний університет, Вітюк В. В.); 

– всеукраїнський семінар-тренінг «Права людини та методика викладання 
прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (11–13 листопада, 
м. Луцьк, Муляр О. П.); 

– всеукраїнський науково-практичний семінар для методистів з питань 
початкової освіти ОІПО «Тематика здорового харчування у змісті освіти 
початкової школи: молоко та молочні продукти» (13–14 листопада, м. Київ, 
Єндрущук С. М.); 

– всеукраїнський семінар з технологічної освіти «Актуальні питання 
розвитку трудового навчання (технологій) в сучасних умовах (м. Чернівці, 
13–14 листопада, Варемчук В. Я.); 

– всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування мовної та 
мовленнєвої компетентності молодших школярів в умовах реалізації нової 
навчальної програми» (17 листопада, м. Миколаїв, Остапйовська Т. П.); 

– всеукраїнський форум практичних психологів (м. Київ, 19–21 листопада, 
Андрейчин С. Р.); 

– всеукраїнський семінар для методистів та викладачів французької мови 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках проекту МОН 
України та Посольства Франції в Україні «Фахова перепідготовка вчителів 
французької мови» (26–27 листопада, Ураєва І. Г.); 

– всеукраїнські семінари та участь у діяльності робочої групи в рамках 
проекту МОН України та Гете-Інституту на 2013–2015 рр. у м. Київ 
«Підвищення кваліфікації вчителів німецької мови» (січень, березень, листопад, 
Гешеліна Т. Б.); 

– тренінговий веб-семінар «Година коду» (3 грудня, МОН України, 
Остапчук Л. Р.). 
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Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів (%) 
 

 
 
 
ІV. Наукова діяльність 
 
1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний 

проект, над яким працює заклад 
 
У 2014 році розпочато роботу над науково-дослідною темою Інституту: 

«Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 
післядипломної освіти». 

Строки виконання: 2014–2018 роки. 
1. Анотація  
Проект передбачає формування основних засад інноваційного розвитку 

регіональної системи післядипломної педагогічної освіти, побудову моделі 
професійного розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 
умовах курсової підготовки та в міжатестаційний період.  

Реалізація проекту передбачатиме впровадження моделі професійного розвитку 
педагогів, актуальність якої полягатиме в оновленні змісту та технологій 
професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті, врахуванні вимог 
Державних стандартів, диференціації навчання на різних ступенях загальної 
середньої освіти, змісту виховання в Україні як системи загальнокультурних і 
національних цінностей тощо.  

25 
 



Удосконалення якості та ефективності курсової підготовки й навчання в 
міжатестаційний період забезпечить нові підходи до освітнього процесу – вихід 
за межі традиційних інституцій та ієрархій, пошук нових можливостей, які 
надає відкрита освіта, дотримання гнучкості й модульності освітніх послуг, 
формування інформаційного середовища, використання сучасних методів 
навчання і засобів інформаційно-комунікативних технологій тощо. 

2. Проблематика дослідження  
Об’єкт дослідження.  
Освітнє середовище післядипломної педагогічної освіти. 
Предмет дослідження.  
Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти. 
Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано 

проект. 
Сприяння модернізації освіти дорослих для забезпечення якості освіти, 

впровадження положень Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.  
Конкретна фундаментальна задача.  
Науково-методична розробка та реалізація інноваційних технологій навчання 

педагогів на акмеологічних та аксіологічних засадах, формування мотивації та 
створення умов для їх навчання й саморозвитку в умовах освітнього 
середовища післядипломної освіти. 

Мета і основні завдання проекту 
Мета проекту.  
Обґрунтування, розробка та апробація моделі професійного розвитку 

педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти.  
Завдання проекту.  
1. Здійснити теоретичний аналіз сутності інноваційних тенденцій 

професійного розвитку педагогів у контексті модернізації неперервної 
педагогічної освіти.  

2. Розробити й апробувати модель професійного розвитку педагогів з 
урахуванням умов освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти 
регіону.  

3. Розробити та впровадити науково обґрунтовані інноваційні форми й 
технології навчання дорослих відповідно до європейських і світових стандартів. 

4. Створити єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної 
освіти для професійного розвитку педагогів регіону.  

5. Обґрунтувати критерії та показники розвитку професійної компетентності 
педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти 
регіону.  

6. Укласти методичні рекомендації щодо професійного розвитку педагогів в 
умовах освітнього середовища післядипломної освіти. 

І етап (01.01.2014 – 31.12.2014) 
Теоретичне обґрунтування інноваційного розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти. 
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З’ясування сутності сучасних тенденцій професійного розвитку педагогів у 
контексті модернізації неперервної педагогічної освіти.  

Обґрунтування критеріїв та показників професійного розвитку педагогів в 
умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти. 

Очікувані результати: 
– категоріальний апарат дослідження; 
– проведення циклу проблемних семінарів для наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Інституту щодо теоретичних положень досліджуваної 
проблеми та досвіду інноваційної практики в системі післядипломної 
педагогічної освіти; 

– розробка моделі професійної компетентності педагогів.  
Звітна документація:  
– публікації у фахових виданнях; 
– видання збірок матеріалів семінарів-тренінгів; 
– письмовий звіт. 
Протягом року: впроваджено інноваційні технології навчання дорослих; 

апробовано андрагогічну модель підготовки педагогів; опубліковано матеріали 
у періодичних виданнях; підготовлено монографії; проведено всеукраїнську 
науково-практичну конференцію «Інноваційні стратегії неперервної освіти 
педагогів у системі післядипломної освіти» (травень); обласні науково-
практичні конференції «Забезпечення наступності між дошкільною та 
початковою освітою» (лютий); «Підвищення ефективності та якості уроку: 
проблеми, пошуки, перспективи» (жовтень); районні (міські) науково-
практичні конференції «Педагогічна майстерність і особистість учителя», 
«Педагогічна культура вчителя як важлива складова професіоналізму»; 
постійно діючі семінари, проблемні семінари, семінари-тренінги; круглі 
столи; вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації 
щодо рівня задоволеності курсами у ВІППО; підготовлено звіт із наукової 
проблеми. 

Працівники Інституту брали участь в науково-практичних конференціях, 
інтернет-конференціях, вебінарах, педагогічних читаннях, роботі круглих 
столів тощо. 

У контексті загальноінститутської наукової проблеми організовано роботу 
над реалізацією наукових тем кафедр, лабораторій, відділів, а науково-
педагогічні та педагогічні працівники Інституту протягом цього періоду 
досліджували окремі науково-методичні проблеми. 

На засіданнях вченої ради розглядалися основні питання наукової діяльності 
Інституту із забезпечення умов, необхідних для організації післядипломної 
освіти педагогічних працівників, обговорювалися найважливіші напрями 
діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив 
розвитку закладу, зокрема: про наукову та науково-дослідну роботу Інституту в 
конкретному році та основні напрями наукових досліджень у наступному; про 
реалізацію науково-методичних проблем наукових, науково-педагогічних 
працівників Інституту; про реалізацію дослідно-експериментальної роботи в 
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навчальних закладах області; про результати проведення соціологічних 
та моніторингових досліджень; про проведення міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, педагогічних читань, інших заходів тощо. 

Протягом звітного періоду відповідно до завдань дослідження 
проаналізовано сучасні методологічні підходи організації підготовки вчителів у 
системі післядипломної освіти; здійснено теоретичний аналіз сутності 
інноваційних тенденцій професійного розвитку педагогів у контексті 
модернізації неперервної педагогічної освіти; підготовлено глосарій. 

Наукову роботу Інститут реалізує шляхом організації масових, групових та 
індивідуальних форм роботи з педагогами: 

– науково-практичні конференції; 
– педагогічні читання; 
– круглі столи; 
– вебінари; 
– скайп-конференції; 
– індивідуальні та групові консультації тощо. 
 
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 
 
У контексті загальноінститутської науково-дослідної теми організовано 

роботу над реалізацією наукових тем кафедр, лабораторій, відділів, центрів. 
Наукова проблема кафедри менеджменту освіти: «Формування професійної 

культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі». 
Результати роботи: наукові публікації у фахових виданнях; публікації в 
тематичних збірниках праць науково-практичних конференцій; проведення 
теоретичних семінарів для керівників навчальних закладів. 

Наукова проблема кафедри педагогіки і психології: «Підвищення рівня 
професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку освіти». Результати 
роботи: статті в збірках матеріалів семінару та Всеукраїнської науково-
практичної конференції; проведення та участь у роботі семінарів, семінарів-
тренінгів. 

Наукова проблема, над якою працює кафедра теорії та методики 
викладання шкільних предметів: «Розвиток фахової компетентності 
педагогів у контексті модернізації змісту освіти». З реалізації проекту 
викладачами кафедри проведено районні науково-практичні конференції: 
«Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти» 
(смт Локачі, 10 січня); «Формування громадянської компетентності у 
навчально-виховному процесі школи» (15 травня, Горохівська ЗОШ І–ІІІ ст. 
ім. І. Я. Франка); «Розвиток професійної компетентності вчителів у контексті 
реалізації нового Державного стандарту початкової, базової та середньої освіти 
з математики» (12 грудня; обласний семінар вчителів історії та правознавства з 
проблеми); «Дидактичні умови формування полікультурної компетентності 
учнів засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» (20 листопада); 
постійно діючий семінар для методистів РММК з початкового навчання 

28 
 



«Компетентнісна спрямованість уроків у початковій школі» (27 березня, 
ВІППО) та семінари «Розвиток професійної компетентності вчителів 
математики через дослідницький підхід до науково-методичної діяльності», 
«Формування професійної компетентності вчителя» (18 березня, 
м. Нововолинськ). 

Наукова проблема науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК): «Проектування розвитку сучасного 
навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону». У процесі 
реалізації завдань науково-дослідної проблеми розроблено та апробовано 
інноваційні моделі освітніх середовищ експериментальних навчальних закладів: 
«Школи адаптації до реального життя» (ЗНЗ І–ІІІ ст. с. Берестяне Ківерцівського 
району); «Школи, що формує професійно-трудову компетентність» (Комунальний 
заклад «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІ ст. 
№ 7 – природничий ліцей”»); «Школи інтелектуального розвитку особистості 
учня» (Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» Луцького району); 
«Школи, дружньої до дитини» (НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий 
садок» с. Залізниця Любешівського району); розроблено методичні 
рекомендацій щодо видів узагальнення дослідно-експериментальної діяльності 
в навчальних закладах; розроблено освітній проект «Моделювання педагогічної 
реальності: терія і технології». Апробацію проекту здійснено в Луцькому 
районі; у навчальних закладах розроблено концепції розвитку. За темою 
дослідження підготовлено дві наукові статті. Результати роботи апробовано на 
обласних заходах для керівників експериментальних навчальних закладів 
регіонального рівня. 

Працівники науково-дослідної лабораторії соціології та розвитку освіти 
працюють над науковою проблемою «Соціологічний аналіз розвитку регіональної 
системи післядипломної педагогічної освіти». У контексті розробки наукової теми 
проводиться соціологічний моніторинг «Регіональна система післядипломної 
педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку». За його 
результатами видано збірник матеріалів дослідження. Розроблено інструментарій, 
проведено соціологічне опитування слухачів курсів і педагогічних працівників 
Любомльського та Старовижівського районів.  

Центр зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових 
досліджень у 2014 році працював над реалізацією науково-дослідної теми 
«Моніторингові дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти». 
З метою реалізації теми працівниками центру підготовлено до друку статті, 
проведено круглий стіл «Особливості планування та організації регіональних 
моніторингових досліджень» (20.03.2014 р.), семінар-практикум для 
заступників директорів шкіл «Методичні засади типового алгоритму організації 
та проведення локальних моніторингових досліджень» (30.10.2014 р.). 

Працівники відділу фізико-математичних дисциплін працюють над 
науково-дослідною темою «Інноваційні технології управління компетентнісно-
світоглядним становленням учителя: фізика, математика, технології, 
астрономія». Результати роботи: публікації; проведення науково-практичних 
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конференцій, теоретичних семінарів; оприлюднення результатів на курсах 
підвищення кваліфікації педагогів. 

Методисти відділу гуманітарних дисциплін забезпечували реалізацію 
науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетентностей учителів 
гуманітарного циклу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій». 
Результати роботи висвітлено у публікаціях; на курсах підвищення кваліфікації 
педагогів упроваджуються інтерактивні методи навчання; проведено семінари-
тренінги, семінари-практикуми. 

Методисти відділу природничих дисциплін забезпечували реалізацію 
науково-методичної проблеми «Розвиток професійної майстерності вчителів 
природничих дисциплін в умовах післядипломної освіти». Протягом року 
розроблено практичні заняття та спецкурс, на курсах упроваджуються сучасні 
освітні технології, в навчальній діяльності забезпечується формування цілісних 
професійних компетенцій, а також розвиток окремих сфер професійного 
досвіду вчителів; проведено обласні семінари, семінари-практикуми, круглі 
столи, проблемні семінари.  

Методисти відділу початкового навчання та дошкільного виховання 
забезпечували реалізацію науково-методичної проблеми «Науково-
методологічні аспекти професійного зростання педагога в процесі підвищення 
кваліфікації». Протягом року розроблено лекційні та практичні заняття, 
впроваджуються інноваційні технології навчання дорослих. 

Науково-методична проблема відділу новацій та передових педагогічних 
технологій – «Інноваційна освітня діяльності як складова професійної 
компетентності педагога». На реалізацію проблеми спрямована діяльність 
відділу, семінарська підготовка, організація та проведення всеукраїнських 
конкурсів, виставок, надання консультацій щодо вивчення й поширення 
перспективного педагогічного досвіду, видавнича робота. 

 
3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 
 

Теми наукових досліджень аспірантів, здобувачів 
«Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.», 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук 
(Корнейко А. О.). 

«Особливості використання релігійного аспекту в ЗНЗ у процесі становлення 
духовності учнівської молоді», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
(Рудь О. В.). 

«Психосоціальні стратегії професійного самовизначення студентської 
молоді», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 
спеціальність 19.00.07 – вікова і педагогічна психологія (Турчина Л. І.). 

«Формування спеціальних умінь і навичок в учнів класів спортивного 
профілю», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 
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спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров’я) (Дикий О. Ю.). 

 
Науково-дослідні теми працівників Інституту: 

– «Формування громадянської компетентності педагогів у контексті 
сучасного суспільного розвитку» (Олешко П. С.); 

– «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах 
неперервної освіти» (Вітюк В. В.); 

– «Економічна культура сучасного керівника навчального закладу» 
(Панчишин В. Г.); 

– «Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності» 
(Луцюк А. М.); 

– «Цивілізаційний вибір України» (Дем’янюк О. Й.); 
– «Комунікативна компетентність як важлива складова професіоналізму 

педагогів» (Кліш П. А.); 
– «Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками як складова 

підвищення професіоналізму педагога» (Остапйовська Т. П.); 
– «Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку 

педагога» (Нечипорук О. В.); 
– «Підготовка вчителів до формування життєвих компетентностей учнів 

профільної школи» (Ткачук Н. М.);  
– «Професійна ідентичність педагога: психолого-педагогічний аспект» 

(Остапйовський О. І.); 
– «Психологічне забезпечення успішної професіоналізації педагогів» 

(Турчина Л. І.); 
– «Формування спеціальних вмінь і навичок з фізичної культури» 

(Дикий О. Ю.). 
Результати роботи: матеріали лекційних, практичних та семінарських занять 

із педагогами, презентації лекцій.  
Протягом року рецензувалися статті, дипломні роботи тощо: 
– «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності 

керівника» (Сташенко М. О.); 
– «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу 

навчального закладу» (Вознюк В. С.); 
– «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

керівника освітньої установи» (Корнейко А. О.); 
– «Формування професійної культури керівника навчального закладу в 

умовах адаптивного управління» (Лук’янчук Г. Я.); 
– «Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської 

культури» (Остапйовський І. Є.); 
– «Корпоративна культура як передумова забезпечення 

конкурентоспроможності навчального закладу (Турчик І. В.); 
– «Особливості використання релігійного аспекту в ЗНЗ у контексті 

управлінської діяльності» (Рудь О. В.); 
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– «Психологічна готовність керівників до управління як важливий чинник 
оптимізації управлінської діяльності (Щоголєва Л. О.); 

– «Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор 
професійного розвитку педагога» (Ясінська Н. В.); 

– «Міжпредметні зв’язки у фаховій підготовці вчителя суспільно-
гуманітарного циклу» (Миць М. Я.); 

– «Проблемне навчання як технологія розвивальної освіти» (Юровчик В. Г.); 
– «Розвиток професійної компетентності вчителів математики через 

дослідницький підхід до науково-методичної діяльності» (Трачук Т. В.); 
– «Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні 

предметів суспільно-гуманітарного напряму» (Муляр О. П.); 
– «Формування історичного світогляду педагогів у контексті національного 

державотворення та міжнародної інтеграції України» (Недужко Ю. В.). 
Результати роботи: проведення семінарів; підготовка лекційних, практичних 

та семінарських занять.  
Протягом року рецензувалися статті, дипломні роботи тощо: 
– «Підготовка вчителів до формування життєвих компетентностей учнів 

профільної школи» (Ткачук Н. М.); 
– «Формування професійної готовності педагогів до використання 

інноваційних аспектів музейної педагогіки в навчально-виховному процесі» 
(Камінська В. В.); 

– «Формування професійної компетентності педагогів у контексті створення 
здоров’язбережувального освітнього середовища» (Поліщук Н. А.); 

– «Розвиток професійних компетентностей педагогів як умова формування 
освітньо-виховного середовища» (Никитюк І. В.); 

– «Формування фахової майстерності вчителів художньо-естетичного циклу» 
(Червінська Н. Л.); 

– «Учнівське самоврядування як засіб реалізації принципу демократизації в 
освітньо-виховному закладі» (Іванова В. П.); 

– «Технології розвитку критичного мислення педагогів позашкільних 
навчальних закладів» (Погонська О. М.); 

– «Дидактико-методичний аспект впровадження компетентнісного підходу 
до процесу підвищення кваліфікації вчителів початкових класів» 
(Єндрущук С. М.); 

– «Особистісно-професійна підготовка вчителя до реалізації компетентнісного 
підходу в початковій освіті» (Никитюк Л. М.); 

– «Формування рефлексивної культури педагога як засіб його професійного 
вдосконалення» (Григор’єва Н. В.); 

– «Формування фінансової грамотності як складова професійної 
компетентності вчителя економіки» (Гребенюк Т. С.); 

– «Розвиток творчого потенціалу вчителя хімії шляхом упровадження ІКТ» 
(Кащенюк М. Р.); 

– «Створення творчо-розвивального середовища вчителя біології в системі 
неперервної освіти» (Тирак Р. О.); 
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– «Упровадження дистанційних форм навчання щодо оволодіння навичками 
інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації 
освітян» (Остапчук Л. Р.); 

– «Використання автоматизованих тестувальних систем для організації 
роботи з обдарованими дітьми» (Гісь І. В.); 

– «Основи графічної грамотності з використанням креслярських програм» 
(Варемчук В. Я.); 

– «Обдаровані діти: підходи та методи роботи з ними» (Сокол Н. П.); 
– «Використання методів наукового пізнання при вивченні шкільного курсу 

фізики» (Савош В. О.). 
Результати роботи – організація та участь у науково-педагогічних заходах 

різних рівнів, статті у збірниках матеріалів конференцій: 
– «Ключові компетентності вчителя іноземної мови» (Свиридюк Т. В., 

Ураєва І. Г., Гешеліна Т. Б.); 
– «Компетентнісний підхід до викладання української мови і літератури» 

(Сова О. О.); 
– «Сучасні підходи до викладання історії» (Мочкіна Л. І.); 
– «Інноваційний підхід до викладання правознавства» (Оніщук О. Р.); 
– «Формування комунікативної компетенції учнів при вивченні світової 

літератури, російської та польської мов у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (Бондарук Л. М.);  

– «Теоретичні та методичні основи застосування арт-методів в освітньому 
просторі» (Андрейчин С. Р.). Публікації у фахових виданнях, проведення 
тренінгів, проведення експериментальної роботи, консультації для фахівців з 
психологічної служби; 

– «Підготовка практичних психологів у системі післядипломної освіти до 
формування навичок здорового способу життя учнів» (Казмірчук Н. М.). 
Публікації у фахових виданнях, проведення тренінгів; 

– «Підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, 
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників» 
(Березіна О. М.); 

– «Акмеологічний підхід до здійснення інноваційної педагогічної діяльності» 
(Шинкарук І. В.); 

– «Інноваційний зміст професійної компетентності педагога» (Майко С. М.); 
– «Розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів» 

(Гуменюк М. У.); 
– «Забезпечення особистісно орієнтованого підходу до навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку» (Барановська Р. Є.); 
– «Впровадження інклюзивної освіти» (Коць В. В.).  
Пріоритетними напрямками в роботі методистів відділу проблем управління 

та інклюзивної освіти були: модернізація науково-методичної роботи з 
педагогічними кадрами, підготовка їх до роботи в умовах оновлення змісту 
освіти, впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти; утвердження державно-громадської моделі 
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управління; упровадження сучасних педагогічних технологій, ІКТ; 
забезпечення індивідуального підходу до дітей з особливостями 
психофізичного розвитку; розвиток інклюзивної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. На 
реалізацію цих завдань були спрямовані курсова та семінарська підготовка, 
вивчення стану навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, 
надання консультацій, вивчення й поширення перспективного досвіду, 
видавнича робота. 

– «Освітнє середовище післядипломної педагогічної освіти в регіоні: якісні 
та кількісні характеристики» (Романчук Г. Д.). У ході роботи над науковою 
темою опрацьовано відповідну педагогічну та соціологічну літературу; 
розроблено інструментарій соціологічних опитувань слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, педагогічних працівників за місцем роботи; опитано 
2314 респондентів; результати опитувань проаналізовано у статті «Слухачі 
курсів про підвищення кваліфікації: результати, проблеми, пропозиції» 
(Педагогічний пошук. – 2014. – № 3. – С. 78–80), «Матеріалах соціологічного 
опитування педагогічних працівників та учнів шкіл Любомльського району» 
(Луцьк : ВІППО, 2014. – 187 с.), «Матеріалах соціологічного опитування 
педагогічних працівників та учнів шкіл Старовижівського району» (Луцьк : 
ВІППО, 2014. – 199 с.). Вивчено досвід роботи Ковельського міського 
методичного кабінету щодо особливостей формування освітнього середовища, 
створення умов до підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста. 
Матеріали узагальнено у довідці на колегію управління освіти і науки 
облдержадміністрації.  

Відповідно до рішення науково-методичної ради та наказу ректора ВІППО в 
жовтні 2014 року опитано 109 працівників Інституту, що становить 86 % 
працюючих. Загальний рівень задоволення роботою складає 79,8 % 
респондентів, серед науково-педагогічних працівників таких 90,5 %, методичних 
– 77,8 %, працівників, пов’язаних із забезпеченням наукової, навчально-
методичної діяльності тощо, – 89,3 %, робітників – 61,5 %. Основними 
складовими задоволеності роботою для всіх категорій опитаних є умови 
роботи (54 %), сприятливий мікроклімат у колективі (47,5 %), матеріально-
технічне забезпечення робочого місця (26,5 %). Окрім цього, для методичних і 
науково-педагогічних працівників такими складовими є можливості співпраці з 
учителями та працівниками міських і районних методичних кабінетів (69,2 %), 
участь у наукових заходах різного рівня (53,6 %), забезпечення фаховою та 
педагогічною періодикою, методичною, психолого-педагогічною, довідковою та 
енциклопедичною літературою (25,6 %). 

Серед досягнень Інституту, значимих для його іміджу, названо (цитується 
дослівно): «Участь працівників Волинського ІППО в наукових конференціях та 
виставках»; «Розширення експериментальної науково-дослідної роботи»; 
«Міжнародні проекти»; «Найважливіше для мене досягнення інституту: 
забезпечення ефективного науково-методичного супроводу роботи 
педагогічних працівників області; магістратура. Ефективність роботи: вчителі 
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звертаються за конкретною допомогою і одержують її»; «Якісний склад 
науково-педагогічних працівників. Рівень управління»; «Зміцнення м/т бази; 
капітальний ремонт аудиторій, інших приміщень» тощо. 

– «Розвиток регіональної системи післядипломної педагогічної освіти: 
соціологічний аспект» (Кот Н. М.) Протягом звітного періоду опрацьовано 
відповідну педагогічну та соціологічну літературу; розроблено інструментарій 
соціологічних опитувань педагогічних працівників за місцем роботи; опитано 
вчителів (283 респонденти за трьома анкетами) Любомльського та 
Старовижівського районів; підготовлено до друку матеріали соціологічних 
опитувань.  

На реалізацію науково-дослідних тем були спрямовані курсова та 
семінарська підготовка, вивчення стану навчально-виховного процесу, 
управлінської діяльності, надання консультацій, вивчення й поширення 
перспективного досвіду, видавнича робота. 

 
4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, 

семінарах, форумах тощо регіонального рівня 
 
Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту організували і 

провели п’ять науково-практичних конференцій регіонального рівня: 
– обласна конференція з обміну досвідом роботи вчителів курсів духовно-

морального спрямування «Методичні та методологічні аспекти викладання 
курсів духовно-морального спрямування» (23 січня, ВІППО, Сташенко М. О., 
Рудь О. В.); 

– обласна науково-практична конференція «Забезпечення наступності та 
перспективності між дошкільною та початковою освітою», 25 лютого, ВІППО, 
Вітюк В. В., Єндрущук С. М.); 

– Дні науки у Волинському ІППО (12 травня, Вітюк В. В.); 
– обласна науково-практична конференція «Підвищення ефективності та 

якості уроку: проблеми, пошуки, перспективи» (6 листопада, ВІППО, 
Вітюк В. В., Ясінська Н. В.); 

– обласна конференція вчителів світової літератури та польської мови «Уроки з 
підприємницьким тлом» (4 грудня, ВІППО, Ткачук Н. М., Бондарук Л. М.). 

 
Взяли участь у вісімнадцяти обласних, районних (міських) науково-

практичних конференціях: 
– районна науково-практична конференція «Уміння вчитися як ключова 

компетентність загальної середньої освіти» (смт Локачі, 10 січня, 
Романчук Г. Д., Ясінська Н. В., Миць М. Я.); 

– ІІ Волинська науково-практична конференція «Музейна педагогіка. Теорія і 
практика» (12 лютого, м. Луцьк, Камінська В. В.); 

– «Професійна компетентність вчителя як провідний фактор освітнього 
простору для розвитку обдарувань кожної дитини» на базі Ковельської міської 
гімназії (13 лютого, м. Ковель, Вознюк В. С., Щоголєва Л. О.); 
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– районна конференція «Психолого-педагогічні аспекти особистісно 
орієнтованого уроку» (24 березня, Навчально-виховний комплекс 
«Локачинська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія», Трачук Т. В.);  

– міська науково-практична конференція «Інноваційні технології в 
управлінській діяльності: здобутки і перспективи» (24 березня, м. Ковель, 
Вознюк В. С., Щоголєва Л. О.); 

– районна конференція «Психолого-педагогічні аспекти особистісно 
орієнтованого уроку» (24 березня, Локачинський район; Сташенко М. О., 
Трачук Т. В.); 

– районна конференція «Роль освіти в побудові громадянського суспільства в 
Україні» (11 квітня, смт Ратне, Миць М. Я.); 

– районна науково-практична конференція «Роль спадщини Василя 
Сухомлинського в професійній підготовці сучасного педагога» (24 квітня, 
смт Шацьк, Луцюк А. М.); 

– районна конференція «Формування громадянської компетентності у 
навчально-виховному процесі школи» (15 травня, Горохівська ЗОШ І–ІІІ ст. 
ім. І. Я. Франка, Миць М. Я., Муляр О. П.); 

– серпнева конференція вчителів географії м. Луцька (Григор’єва Н. В.); 
– районна науково-практична конференція «Педагогічна майстерність і 

особистість учителя» (10 жовтня, смт Любомль, Луцюк А. М.); 
– V обласна науково-практична конференція «Історія та сучасність 

Православ’я на Волині» (11 листопада, м. Луцьк, Дем’янюк О. Й.); 
– ІІІ Волинська науково-практична конференція «Музейна педагогіка. Теорія 

і практика» (26 листопада, м. Луцьк, Камінська В. В., Дем’янюк О. Й.); 
– IV обласна науково-практична конференція «Методологічні та методичні 

проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому 
процесі» (27 листопада, Луцький педагогічний коледж, Дем’янюк О. Й.); 

– районна науково-практична конференція «Педагогічна культура вчителя як 
важлива складова професіоналізму» (27 листопада, смт Ратне, Луцюк А. М.); 

– районна конференція «Громадянська освіта та виховання: досвід, проблеми, 
перспективи» (27 листопада, НВК № 4, м. Рожище, Миць М. Я., Муляр О. П.); 

 – районна конференція «Розвиток професійної компетентності вчителів у 
контексті реалізації нового Державного стандарту початкової, базової та 
середньої освіти з математики» (12 грудня, Ковельський район, Трачук Т. В.);  

– районна конференція «Розвиток професійної компетентності вчителів у 
контексті реалізації нового Державного стандарту початкової, базової та 
середньої освіти з математики» (12 грудня, Ковельський район, Сташенко М. О., 
Трачук Т. В.). 

 
Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту організували і 

провели дев’ять педагогічних читань: 
– «Розвиток дослідницьких компетенцій учителів та учнів у процесі 

викладання предметів: хімії, біології, географії, основ економіки» для вчителів 
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природничих дисциплін Володимир-Волинського району (27 лютого 2013 р., 
Григор’єва Н. В., відділ природничих дисциплін); 

– «Методичні ідеї українських математиків-педагогів та їх розвиток в умовах 
сучасного освітнього простору» (12 березня, ВІППО, Миць М. Я., Трачук Т. В.); 

– присвячені 200-літтю від дня народження Т. Г. Шевченка (2 квітня, ВІППО, 
Миць М. Я.); 

– «Проблема розвитку творчої особистості у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського» (25 вересня, м. Горохів, Єндрущук С. М., Луцюк А. М.); 

– «Українські вчені та їх внесок у розвиток математичної науки» 
(10 жовтня, Ковельський район, Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. – гімназія» імені С. Є. Ткача смт Голоби Ковельської районної 
ради, Трачук Т. В.); 

– «Патріотичне виховання на уроках історії та в позаурочний час» 
(30 жовтня, м. Володимир-Волинський, Миць М. Я.); 

– «Українські імена у світовій науці» для вчителів математики, фізики, 
астрономії, біології, хімії, інформатики (31 жовтня, м. Нововолинськ, 
Трачук Т. В.); 

– «Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку особистості учня і 
вчителя» для вчителів природничих дисциплін (11 грудня, ВІППО, 
Григор’єва Н. В., Кащенюк М. Р., Гребенюк Т. С.); 

– «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-
виховному процесі дошкільних навчальних закладів» (12 грудня, Володимир-
Волинський район, Березіна О. М.) 

 
Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту організували і 

провели двадцять вісім круглих столів: 
– учителів історії до дня пам’яті героїв Крут «Вічну славу здобували українці 

біля Крут» (30 січня, Мочкіна Л. І.); 
– учителів економіки з проблеми «Виховання економічної та правової 

культури молоді засобами курсу “Основи податкових знань”» (5 лютого, 
Луцький НВК І–ІІ ст. – професійний ліцей № 10, Гребенюк Т. С.);  

– учителів історії, присвячений визволенню України від німецько-фашистських 
загарбників, «Шляхами подвигу і слави» (6 лютого, Мочкіна Л. І.); 

– «Діяльність шкільних клубів підприємництва» в рамках проекту «Шкільна 
академія підприємництва» (лютий, Ткачук Н. М., Григор’єва Н. В.); 

– учителів німецької мови «Презентація методичних матеріалів. Перспективи 
та координація роботи осередку Асоціації германістів України» (27 лютого, 
Гешеліна Т. Б.);  

– учителів іспанської мови «Про хід апробації навчальної літератури з 
іспанської мови для 5-го класу» (14 березня, Гешеліна Т. Б.);  

– учителів німецької мови «Про хід апробації навчальної літератури з 
німецької мови для 5-го класу» (18 березня, Гешеліна Т. Б.);  
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– учителів української мови і літератури, світової літератури, присвячений 
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка (20 березня, Сова О. О., 
Бондарук Л. М.); 

– «Розвиток дослідницької діяльності школярів при вивченні математики в 
умовах сучасного освітнього простору: досвід, проблеми, перспективи» 
(квітень, ВІППО, Трачук Т. В.); 

– учителів історії «Інноваційні підходи до викладання історії» (3 квітня, 
Мочкіна Л. І.); 

– учителів історії, присвячений 200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка (4 квітня, Сова О. О., Мочкіна Л. І.); 

– викладачів природничих дисциплін ВНЗ ІІ рівня акредитації «Сучасний 
урок природознавства: реалії та перспективи» (11 квітня, м. Луцьк, 
Поліщук Н. А.);  

– «Розробка науково-методичного супроводу розвитку комунікативної 
компетентності старшокласників засобами міжкультурної комунікації», за 
участю науковців Інституту педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України (травень, м. Нововолинськ, Свиридюк Т. В.); 

– вчителів правознавства «Права людини» (травень, Оніщук О. Р.); 
– вчителів німецької мови «Перспективи розвитку співпраці ВІППО зі 

спілкою «Брюкеншлаг» у рамках проекту «Стажування вчителів німецької мови 
у Німеччині»» (19 травня, Гешеліна Т. Б.); 

– учителів української мови і літератури, присвячений 80-річчю від дня 
народження П. П. Маха, волинського письменника (21 травня, Сова О. О.);  

– «Особливості вивчення слов’янських мов і літератур у контексті діалогу 
культур». Спільно з кафедрою слов’янської філології СНУ імені Лесі Українки 
(22 травня, Бондарук Л. М.); 

– учителів німецької мови «Про підсумки та результати роботи та підготовку 
делегатів до участі у міжнародній конференції Асоціації германістів України. 
Презентація методичних матеріалів» (10 червня, Гешеліна Т. Б.); 

– «Забезпечення якісних компетентностей учня у період реформування 
іншомовної освіти» вчителів французької мови (10 вересня, Ураєва І. Г.);  

– «Робота з обдарованими дітьми у позашкільних навчальних закладах» 
(17 вересня, Волинська ОДА, м. Луцьк, Вітюк В. В., Никитюк І. В.); 

– учителів української мови і літератури, присвячений 150-річчю від дня 
народження М. М. Коцюбинського, українського письменника і громадського 
діяча (23 вересня, Сова О. О.);  

– «Особливості розвитку педагогічної майстерності вчителів різних фахів у 
системі післядипломної педагогічної освіти області», за участю вчителів міста 
Луцька та навчальних закладів обласного підпорядкування, відзначених 
званням «Заслужений вчитель України» (30 вересня 2014 р., ВІППО, 
Олешко П. С., Романчук Г. Д., Кот Н. М.);  

– «Створення сприятливих умов розвитку особистості в поліетнічній школі», 
спільно з кафедрою теорії та методики викладання шкільних предметів 
(15 жовтня, Бондарук Л. М., Муляр О. П.);  
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– «Музейно-педагогічна діяльність: сучасні ідеї ефективного навчання і 
комунікації» (23 жовтня, м. Луцьк, Камінська В. В.);  

– круглий стіл «Особливості формування компетентності керівників 
навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти», за участю 
директорів навчальних закладів області, відзначених званнями «Заслужений 
вчитель України» та «Заслужений працівник освіти України» (24 жовтня, 
м. Луцьк, ВІППО, Олешко П. С., Романчук Г. Д., Кот Н. М.);  

– учителів німецької мови «Презентація методичних матеріалів учасниками 
ХХІ Міжнародної конференції Асоціації германістів України у м. Львів» 
(19 листопада, Гешеліна Т. Б.);  

– «Оптимізація засобів саморозвитку особистості учнів 1–7 класів у школі 
“повного дня”: досвід, проблеми, перспективи» (листопад, м. Луцьк, 
Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 15 Луцької 
міської ради Волинської області», Трачук Т. В.); 

– «Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми» (27 листопада, м. Луцьк, Іванова В. П.). 

 
Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту організували і 

провели чотирнадцять науково-теоретичних семінарів: 
– для вчителів початкових класів, учителів математики «Саморозвиток 

школяра в умовах особистісно орієнтованої парадигми математичної освіти» 
(11 березня, м. Луцьк, Сташенко М. О., Трачук Т. В.); 

– для фахівців управлінь (відділів) освіти з виховної роботи «Правове та 
превентивне виховання школярів. Запобігання насильству в учнівському 
колективі» (13 березня, смт Любешів, Поліщук Н. А.); 

– для методистів і вчителів математики «Міжпредметні зв’язки як складова 
компетентнісно орієнтованої математичної освіти» (14 березня, Володимир-
Волинський район, Сташенко М. О.); 

– обласний теоретичний семінар «Використання художньої літератури на 
уроках історії» (25 березня, смт Локачі, Миць М. Я.); 

– вебінар учителів німецької мови «Навчально-методичне забезпечення 
викладання німецької мови як другої іноземної у 5 класі» (10 квітня, Гешеліна Т. Б.); 

– дистанційний семінар учителів інформатики «Науково-методичні основи 
викладання курсу інформатики в школах І–ІІ ступенів» (24 квітня, ВІППО, 
Остапчук Л. Р., Гісь І. В.); 

– фестиваль науки в СНУ ім. Лесі Українки (12–16 травня, СНУ ім. Лесі 
Українки, Остапйовський І. Є.); 

– фестиваль науки СНУ ім. Лесі Українки (14–17 травня, м. Луцьк; участь у 
засіданні круглого столу з проблеми «Педагогічні та методичні умови 
використання мультимедійних засобів при вивченні математики», Трачук Т. В.);  

– фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання 
школярів Волині (20–22 травня, м. Луцьк, Дикий О. Ю.); 

– учителів економіки «Практичні аспекти викладання курсу за вибором 
«Фінасова грамотність» (22 жовтня, м. Луцьк, Панчишин В. Г., Корнейко А. О.); 

39 
 



– вебінар для методистів рай(міськ)методкабінетів на тему «Хмарні 
технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (6 листопада, 
Остапчук Л. Р., Гісь І. В.); 

– «Інтерактивні технології навчання в реалізації програми роботи з 
обдарованою молоддю» (11 листопада, Волинський ліцей-інтернат, Трачук Т. В.); 

– для вчителів природничих дисциплін «Задачі географічного змісту як засіб 
дидактичної інтеграції математики і предметів природничого напряму» 
(20 листопада, Маневицький район, Сташенко М. О., Трачук Т. В.); 

– семінар-фестиваль польської культури «Формування іншомовної 
компетенції учнів на уроках польської мови» (5 грудня, Луцький район, 
Бондарук Л. М.). 

 

 
 

5. Експертно-аналітична діяльність:  
 
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо 
 
Апробація навчальної літератури в системі загальної середньої освіти – це процес 

перевірки якості навчальної літератури, який має на меті схвалення (відхилення) 
навчальних видань як таких, що відповідають (не відповідають) вимогам 
Державного стандарту загальної середньої освіти, основним принципам навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах, віковим особливостям учнів. 

Методистами Інституту узагальнено результати апробації, підготовлено 
аналітичні звіти і направлено в Інститут інноваційних технологій та змісту 
освіти МОН України. Квітень-травень. 

 
Проводиться апробація підручників для 5 класу: 
Корсаков В .О. Російська мова (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням укр. 

мовою / В. О. Корсаков. – К. : Освіта, 2013. (Бондарук Л. М.). 
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Полякова Т. М. Російська мова (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням укр. 
мовою / Т. М. Полякова, О. І. Самонова. – К. : Генеза, 2013. (Бондарук Л. М.). 

Несвіт А. М. Англійська мова : підручн. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / А. М. Несвіт. – К. : Генеза, 2013. – 224 с. (Свиридюк Т. В.). 

Карпюк О. Д. Англійська мова : підручн. для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл. 
(5-й рік навчання) / О. Д. Карпюк. – Т. : Астон, 2013. – 280 с. : іл. (Свиридюк Т. В.). 

Сотникова С. І. Німецька мова. 5 клас, 5-й рік навчання / С. І. Сотникова, 
Г. В. Гоголєва. – Х. : Ранок, 2013.  (Гешеліна Т. Б.). 

Редько В. Г. Іспанська мова. 5 клас. 1-й рік навчання / В. Г. Редько, 
В. І. Береславська. – К. : Генеза, 2013. (Гешеліна Т. Б.). 

Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підручн. для 5 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / С. М. Железняк, О. В. Ламонова. – К. : Генеза, 2013. (Червінська Н. Л.). 

Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручн. для 5 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. О. Масол. – Х. : Сиция, 2013. (Червінська Н. Л.). 

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 р. 

№ 645, наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 
30.10.2013 р. № 603 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень 
якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках» та з метою створення умов для 
оновлення змісту освіти, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 
України якісними вітчизняними підручниками розпочато апробацію підручників 
для учнів 2 класу. Визначено заклади, класи, у яких вона проходить. 

– Вашуленко М. С. Українська мова : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з 
навчанням укр. мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. 

– Захарійчук М. Д. Українська мова : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук. – К. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл. 

– Савченко О. Я. Літературне читання : підручн. для 2 кл. / О. Я. Савченко. – 
К. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. 

 – Науменко В. О. Літературне читання : укр. мова для загальноосвіт. навч. 
закл. з навчанням укр. мовою : підручн. для 2-го кл. / В. О. Науменко. – К. : 
Генеза, 2012. – 160 с. : іл. 

 – Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. – К. : Освіта, 2012. – 144 с. 

 – Трач С. К. Образотворче мистецтво : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / С. К. Трач, М. І. Резніченко. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 128 с. 
(Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.). 

 
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо 
 
Протягом звітного періоду працівники Інституту рецензували дисертаційні 

дослідження, автореферати дисертаційних досліджень, навчальні програми, 
програми спецкурсів, магістерські, дипломні та бакалаврські роботи, конспекти 
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лекцій, комплексні контрольні роботи, навчальні та навчально-методичні, 
методичні посібники, методичні рекомендації тощо. 

 
– Рецензія на дисертацію Герасимчук А. Ю. «Етнопедагогічні традиції 

виховання дітей у родинах еліти Волині (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогычних наук за спеціальністю 13.00.01 – 
теорія та історія педагогіки (Остапйовський І. Є.). 

– Рецензія офіційного опонента на дисертаційну роботу Гергуль Світлани 
Миколаївни «Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки (Луцюк А. М). 

– Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук Возної З. О. «Методика проектної діяльності 
старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів» 13.00.02– 
теорія та методика навчання (історія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни) (Муляр О. П.). 

– Відгук на автореферат дисертації Рижкової А. Ю. «Дидактичні умови 
інтенсифікації навчання студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних 
закладах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (Остапйовський І. Є.). 

– Відгук на автореферат докторської дисертації Стрільчук Л. В. «Становлення та 
розвиток польсько-українських міждержавних відносин, партнерства та 
співробітництва (кінець ХХ – початок ХХІ століть)» (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на комплексні контрольні роботи з нормативної дисципліни 
«Педагогіка» для перевірки знань студентів Луцького педагогічного коледжу 
спеціальності 5.01010102 «Початкова освіта» галузі «Педагогічна освіта» 
викладача педагогіки Марчука Сергія Степановича (Луцюк А. М). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з дидактики для студентів 
3-го курсу напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Луцького 
педагогічного коледжу, розроблену кандидатом педагогічних наук викладачем 
дидактики О. А. Гузенко (Луцюк А. М.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з дидактики для студентів 
3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» Луцького 
педагогічного коледжу розроблену кандидатом педагогічних наук викладачем 
дидактики О. А. Гузенко (Луцюк А. М). 

– Рецензія на пакет комплексної контрольної роботи з нормативної 
дисципліни «Психологія» для перевірки знань студентів ІІІ курсу напрямку 
підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Основи 
природознавства» для студентів напряму підготовки 6010102 «Початкова 
освіта», розроблену старшим викладачем Луцького педагогічного коледжу 
Кардашук Н. В. (Юровчик В. Г.). 

 

42 
 



Рецензії на навчальні програми 
 

Рецензія на навчальну програму з позашкільної освіти дослідницько-
експериментального напряму секції «Фізика» (1 рік навчання) Кобеля Г. П., 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної фізики та методики 
викладання фізики СНУ імені Лесі Українки (Савош В. О.). 

Рецензія на навчальну програму з позашкільної освіти освітньо-
експериментального напряму «Правознавство» Климчук Т. Д., старшого 
викладача СНУ імені Лесі Українки (Муляр О. П.). 

 
Рецензії на програми спецкурсів 

 
Рецензія на програму спецкурсу «Фінансова грамотність», укладену методистом 

відділу природничих дисциплін ВІППО Гребенюк Т. С. (Трачук Т. В.). 
Рецензія на програму спецкурсу «Контроль та оцінювання навчальних 

досягнень учнів», укладену завідувачем відділу природничих дисциплін ВІППО 
Григор’євою Н. В. (Ясінська Н. В.). 

 
Відгуки та рецензії на магістерські роботи 

 
Відгук на магістерську роботу Шавука В. П. «Системний підхід до 

управління навчальним закладом» (Вітюк В. В.). 
Відгук на магістерську роботу Левосюк О. К. «Виставковий дизайн як синтез 

візуального мистецтва і функціональності» (Вітюк В. В.). 
Відгук на магістерську роботу Березюк Т. «Принцип візуалізації змістів у 

об’єктах щитової зовнішньої реклами» (Вітюк В. В.). 
Відгук на магістерську роботу Олешко І. П. «Концептуальні підходи у 

дизайні інноваційної реклами» (Вітюк В. В.). 
Відгук на магістерську роботу Ковальчук Є. О. «Готовність майбутніх 

педагогів до реалізації управлінських рішень» (Вітюк В. В.). 
Відгук на магістерську роботу Скуби М. О. «Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку регіонального туризму на Волині» (Дем’янюк О. Й.). 
Рецензія на магістерську роботу Силюк О. А. «Внесок Анатолія 

Дублянського в розвиток культури і релігії ХХ століття» (Дем’янюк О. Й.). 
 

Рецензії на дипломні роботи 
 

Рецензія на дипломну роботу студентки спеціальності «Економічна та 
соціальна географія» Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки Ковальчук Т. Ю. «Інноваційні технології навчання у курсі 
економічної і соціальної географії України» (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на дипломну роботу студентки спеціальності «Економічна та 
соціальна географія» Східноєвропейського національного університету імені 
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Лесі Українки Трохимчук Ю. М. «Економіко-географічна характеристика та 
перспективи розвитку Луцького пивзаводу “Zeman”» (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на дипломну роботу студентки спеціальності «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки Василюк О. В. «Перспективи розвитку рекреаційно-
туристичного потенціалу Ківерцівського району» (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на дипломну роботу студента спеціальності «Економічна та 
соціальна географія» Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки Денисюка Ю. О. «Зовнішньоекономічна діяльність Волинської 
області у межах Єврорегіону Буг» (Юровчик В. Г.). 

 
Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи 

 
Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 

підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Яскевич Г. С. «Народні свята та розваги як засіб естетичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку» (Вітюк В. В.).  

Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Шмиги В. П. «Формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного 
віку» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Стельмах О. В. «Формування основ здорового способу життя дітей старшого 
дошкільного віку» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Шворак Н. В. «Здоров’язберігаючі технології як засіб фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Полікарпової Н. С. «Використання дидактичної гри в інтелектуальному 
розвитку дітей старшого дошкільного віку» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу 
Волошенюк Т. О. «Народна казка як засіб екологічного виховання дітей 
дошкільного віку» (Луцюк А. М). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки ІV курсу, напряму підготовки 
6.010100 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу Олійник С. М. 
«Розумове виховання дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення 
з природою Космосу» (Луцюк А. М.). 

Рецензія на бакалаврську роботу студентки ІV курсу, напряму підготовки 
6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу Андрійчук В. О. 
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«Вплив сім’ї на формування екологічної культури дітей дошкільного віку» 
(Луцюк А. М.). 

 
Рецензії на навчальні та навчально-методичні та методичні посібники 

 
Рецензія на методичний посібник «Кейс-метод у викладанні 

суспільствознавчих предметів» Філюк К. П., вчителя історії та правознавства 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 смт Ратне (Муляр О. П.). 

Рецензія на посібник «Використання елементів історизму в процесі навчання 
математики у початкових класах» Чуріної А. Є., вчителя початкових класів 
Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької 
міської ради Волинської області» (Муляр О. П.). 

Рецензія на навчальний посібник «Основи музичної грамоти» викладача 
Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського 
Кошляцької Н. О. (Юровчик В. Г.) 

Рецензія на посібник: Впровадження програми виховної роботи з учнями з 
питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» : навч.-метод. посібн. (для інститутів післядипломної 
педагогічної освіти) / авт.-упоряд. Ж. Петрочко, Н. Москвіна, В. Петрович 
та ін. ; за заг. ред. І. Звєрєвої, Ж. Петрочко. – К. : [б. в.], 2014. – 142 с. (Вітюк В. В.). 

Рецензія на методичний посібник заслуженого працівника освіти 
М. Х. Махомеда «Рекомендації щодо організації та проведення моніторингових 
досліджень якості профільного навчання» (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник з курсу «Пенітенціарна 
психологія» кандидата психологічних наук доцента СНУ ім. Лесі Українки 
Бабія М. Ф. (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Перинатальна психологія і 
психологічний супровід материнства» Гошовської Д. Т. (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на навчальний посібник «Загальна психологія», автор-упорядник – 
кандидат психологічних наук, доцент СНУ ім. Лесі Українки Мудрик А. Б. 
(Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичний посібник «Організація роботи методичної комісії 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Волинської області» А. М. Семінович, Л. М. Богданович (Дикий О. Ю.). 

 
Рецензії на методичні рекомендації, збірники 

 
Рецензія на збірник матеріалів «Моделювання компетентної особистості 

школяра шляхом розвитку дитячої обдарованості» Сагайдак В. В., заступника 
директора Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на збірник матеріалів «Управління реалізації науково-методичної 
проблеми НВК «Удосконалення інноваційної освітньої системи як чинник 
формування компетентної особистості школяра» Недужка В. Д., директора 
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Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради» (Вітюк В. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Види узагальнення дослідно-
експериметальної діяльності в навчальних закладах» Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., 
Камінської В. В. (Вітюк В. В.). 

Рецензія на методичну розробку «Педагогічні технології навчання в старшій 
профільній школі» Ткачук Н. М. (Вітюк В. В.). 

Рецензія на матеріали соціологічного дослідження «Регіональна система 
післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи (2008 – 
2014 рр.)» Романчук Г. Д., Кот Н. М. (Вітюк В. В.). 

Рецензія на методичні розробки «Технології моделювання уроку в сучасному 
навчальному закладі нового типу: конспекти уроків» заступника директора з 
начально-методичної роботи Нововолинської гімназії Сахацької Л. Р. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на збірник матеріалів «Сучасний урок» заступника директора з 
навчально-методичної роботи Нововолинської гімназії Сахацької Л. І. 
(Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації для вчителів початкових класів «Від 
наукових істин – до живого досвіду творчої співпраці» вчителя Комунального 
закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 19 Луцької міської ради 
Волинської області» Гливи Л. К. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на статтю «Структурно-функціональний аналіз поняття соціальної 
компетентності особистості» кандидата педагогічних наук, викладача 
педагогіки кафедри психолого-педагогічних дисциплін Луцького педагогічного 
коледжу Борбич Н. В. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування морально-гуманістичних 
якостей у молодших школярів» вчителя ЗОШ № 25 І–ІІІ ст. м. Луцька 
Філіпович О. К. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичну розробку «Педагогічні технології навчання в старшій 
профільній школі» завідувача науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 
та координації діяльності РМК (ММК) Ткачук Н. М. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Види узагальнення дослідно-
експериментальної діяльності в навчальних закладах», укладачі: Ткачук Н. М., 
Поліщук Н. А., Камінська В. В. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичний порадник «Розвиток креативної компетентності 
учнів на уроках української мови та літератури» вчителя ЗОШ № 19 І–ІІІ ст. 
м. Луцька Волошкіної О. В. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на книгу: Купчинський М. М. Купичів – минуле і сучасне : історико-
краєзнавчі нариси / М. М. Купчинський. – Луцьк : Надстир’я, 2011. – 368 с. 
(Дем’янюк О. Й.). 

Рецензія на книгу: Дудчак В. Історія 1680 ЗТРБ (01.12.1969 – 30.10.2004 
роки) / В. Дудчак. – Луцьк : [б. в.], 2014. (Дем’янюк О. Й.). 

Рецензія на методичні матеріали «Нестандартні уроки лікувальної фізичної 
культури для дітей із затримкою психофізичного розвитку» Бойко О. П. 
(Дикий О. Ю.). 

46 
 



Рецензія на методичні матеріали «О спорт! Ти – радість, мир і благородство!» 
Бойко О. П. (Дикий О. Ю.). 

Рецензія на матеріали «Використання ігрових прийомів у начально-
виховному процесі вчителя географії і біології» кандидата географічних наук, 
старшого викладача кафедри теорії та методики викладання шкільних 
предметів Юровчика В. Г. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на матеріали з досвіду роботи «Компетентністно зорієнтований 
підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів», вчителя 
початкових класів Комунального закладу «Луцький НВК № 26 Луцької міської 
ради Волинської області» Васійчук О. В. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичний порадник «Управлінський супровід реалізації 
проблемного питання закладу» директора Комунального закладу «Луцька ЗОШ 
№ 19 Луцької міської ради Волинської області» Левченка Ю. І. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на книгу-зошит-тренажер «Графомоторні навички. Крапка – лінія – 
фігура» вчителя-дефектолога вищої категорії, голови правління ВОДГО «Центр 
розвитку дитини» Вознюк Л. М. (Луцюк А. М.). 

Рецензія на книгу «Ходімо зі мною у казку» вчителя-дефектолога вищої 
категорії, голови правління ВОДГО «Центр розвитку дитини» Вознюк Л. М. 
(Луцюк А. М.). 

Рецензія на матеріали круглого столу «Особливості планування, організації 
та проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (Луцьк, 2014) (Луцюк А. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації для виправлення мовних недоліків 
«Вчимося правильно говорити» вчителя-логопеда Комунального закладу 
«Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради 
Волинської області» Коць В. В. (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти 
формування навичок здорового способу життя у підлітків» методиста центру 
практичної психології та соціальної роботи ВІППО Казмірчук Н. М. 
(Остапйовський О. І.). 

Рецензія на книгу «Ходімо зі мною у казку» вчителя-дефектолога вищої 
категорії, голови правління ВОДГО «Центр розвитку дитини» Вознюк Л. М. 
(Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Пізнавальні та творчі завдання до 
вивчення шкільного розділу біології “Людина”» методиста відділу 
природничих дисциплін ВІППО Тирака Р. О. (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Культура спілкування з учнями з 
особливостями психофізичного розвитку та інвалідами» методиста відділу 
проблем управління та методичної роботи ВІППО Барановської Р. Є. 
(Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Конструювання для дітей з особливими 
потребами» вчителя-дефектолога відокремленого дошкільного відділення 
«Сонечко» Крупівського НРЦ Матвіїшиної Н. М. (Остапйовський О. І.). 
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Рецензія на методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни 
«Психологія інтернет-адикції» Коця М. О. (Остапйовський О. І.). 

Рецензія на методичні рекомендації: Арт-методи в освітньому просторі: 
теорія і практика : методичні рекомендації / уклад. С. Р. Андрейчин. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – 48 с. (Турчина Л. І.). 

Рецензія на методичну розробку «Художні особливості українського 
костюма» керівника гуртка бісероплетіння Луцького палацу учнівської молоді 
Пушкіної Є. А. (Кліш П. А.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування лідерських якостей 
особистості» методиста центру практичної психології і соціальної роботи 
ВІППО Ясінської Ю. В. (Кліш П. А.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування міжкультурної компетенції 
школярів засобами англійської мови» (Свиридюк Т. В., Волчук Н. М., 
Вакуліч О. П. – гімназія № 18 м. Луцьк) (Нечипорук О. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Іншомовна лексика як засіб формування 
професійної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови» 
викладача ВПУ м. Нововолинська Дубини Г. Р. (Нечипорук О. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Моделювання соціокультурних 
комунікативних завдань як засобу формування мовної особистості учня» 
вчителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Мишів Іваничівського району Крищук С. М. 
(Нечипорук О. В.). 

Рецензія на збірник «Формування комунікативної компетентності учнів 
засобами українознавчих текстів та самостійного інтернет-пошуку» вчителя 
Комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської 
області» Ураєвої І. Г. (Нечипорук О. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування позитивного мислення як 
засіб профілактики емоційного вигорання» Лич С. П. (Андрейчин С. Р.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти 
формування здорового способу життя у підлітків» методиста центру практичної 
психології і соціальної роботи ВІППО Казмірчук Н. М. (Андрейчин С. Р.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування лідерських якостей 
особистості» методиста центру практичної психології і соціальної роботи 
ВІППО Ясінської Ю. В. (Андрейчин С. Р.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування інтелектуально-
пізнавальної компетентності засобами сучасного уроку» заступника директора 
Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 3» 
Бубели І. О. (Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування творчої особистості 
молодшого школяра на засадах спадщини В. О. Сухомлинського» вчителя 
початкових класів Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа 
I–III ст. № 3» Ольхової Г. С. (Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Психологічний супровід профільного 
навчання та профорієнтаційна робота в загальноосвітньому навчальному 
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закладі» практичного психолога Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 
школа I–III ст. № 3» Усової О. Г. (Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Найвідоміші музеї світу: путівник 
мережею Інтернет» наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 
освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Камінської В. В. 
(Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Школа – територія здоров’я : методичні 
рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища 
навчального закладу» наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 
освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Поліщук Н. А. 
(Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичну розробку «Формування рефлексивних вмінь, культури 
особистості майбутнього хореографа в процесі психолого-педагогічної 
підготовки» викладача предметно-циклової комісії хореографічних дисциплін 
Волинського державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського  
Михайловської З. Н. (Ткачук Н. М.). 

Рецензія на методичну розробку «Основи колористики для ЗНЗ» учителя 
образотворчого мистецтва Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 
школа I–III ст. № 12» Наумчук Л. М. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Здоров’язбережувальні технології на 
уроках математики» вчителя математики Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа I–III ст. № 12» Сколець Р. О. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Профілактичні вправи для збереження зору 
на уроках біології» вчителя біології Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа I–III ст. № 12» Присяжної Н. О. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Модель Школи сприяння здоров’ю» 
директора Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. 
№ 12» Чорної Н. В. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Системно-творчий підхід до формування 
екологічного мислення молодшого школяра» вчителів початкових класів 
Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради» Козлової Ж. Г., Міліної Л. І. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Валеологічна культура вчителя як чинник 
формування здоров’я учнів» учителя біології Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа I–III ст. № 12» Шалайко Г. І. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичну розробку «Організація діяльності гуртка 
“Ландшафтний дизайн”» керівника гуртків Ковельської станції юних 
натуралістів  Майсак Н. С. (Поліщук Н. А.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Морально-етичний розвиток 
дошкільника через спілкування з природою» вихователя дошкільного 
навчального закладу № 27 м. Луцька  Михайлюк О. В. (Поліщук Н. А.).  

Рецензія на методичні рекомендації «Настільна книга методиста» методиста 
методичного кабінету відділу освіти Луцької райдержадміністрації  
Редкоус І. Є. (Поліщук Н. А.).  
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Рецензія на методичну розробку «Використання елементів ізотерапії як 
складової арт-педагогіки на уроках образотворчого мистецтва» вчителя-
методиста образотворчого мистецтва Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа  І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради» Волинської області 
Янчук О. А. (Червінська Н. Л.). 

Рецензія на методичну розробку «Використання фольклорного матеріалу на 
уроках музичного мистецтва» вчителя музики Комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9  Луцької міської ради» Волинської області 
Приходько М. І. (Червінська Н. Л.). 

Рецензія на методичну розробку «На хвилях музики і мови» Севрюкової Н. Б. 
(Червінська Н. Л.). 

Рецензія на методичну розробку «Розвиток музичного слуху у школярів 
першого класу» Семенюк Л. М. (Червінська Н. Л.). 

Рецензія на методичну розробку «Робота над науково-методичною 
проблемою – найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в 
практику» Токарчук О. Й., Костюк І. Л. (Червінська Н. Л.). 

Рецензія на методичну розробку «Використання ІКТ на уроках фізики 
(комп’ютерне тестування)» учителя фізики та інформатики Комунального 
закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради» 
Хитрик Т. В. (Савош В. О.). 

Рецензія на методичну розробку «Формування креативного мислення учнів 
при розв’язуванні творчих задач з фізики» вчителя фізики Нововолинського 
ліцею-інтернату Волинської обласної ради Шустік Л. С. (Савош В. О.). 

Рецензія на методичну розробку «Формування всебічно розвиненої 
особистості учня на засадах розвивального змісту навчально-виховного 
процесу» Сухоставської Т. В.  

Рецензія на методичні рекомендації «Формування моральних цінностей 
школярів» Тарасенко О. М. 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування системи життєвих 
цінностей та відповідальної поведінки школярів» Дудик Л. М. 

Рецензія на збірник виховних заходів «Майстерня гармонійної особистості» 
Харчук М. У. 

Рецензія на методичні рекомендації «Національне виховання – квінтесенція 
формування громадянина нашої держави» вчителя української мови і 
літератури Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 
№ 26 Луцької міської ради Волинської області» Байло Л. В. (Никитюк І. В.). 

Рецензія на методичні матеріали «Нестандартні уроки лікувальної фізичної 
культури для дітей із затримкою психофізичного розвитку» Бойко О. П.  
(Дикий О. Ю.). 

Рецензія на методичні матеріали «О спорт! Ти – радість, мир і благородство!» 
Бойко О. П. (Дикий О. Ю.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Розвиток історичного мислення 
сучасного школяра шляхом застосування інновацій на уроках історії» учителя 
історії та правознавства НВК № 23 м. Луцька Солдатенко Н. М. (Муляр О. П.). 
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Рецензія на методичні рекомендації «Застосування форм інтерактивного 
навчання на уроках етики як засобу духовного розвитку школярів» учителя 
історії та правознавства НВК № 23 м. Луцька Солдатенко Н. М. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Створення креативного середовища в 
процесі навчання історії та правознавства» вчителя історії та правознавства 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. І. Я. Франка м. Горохова Слюсарчук І. О. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування світоглядних компетенцій 
у старшокласників на уроках інтегрованого курсу “Людина і світ”» учителя 
історії та суспільних дисциплін Луцької ЗОШ І–ІІ ст. № 11 – колегіум 
Русінової М. М. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування пізнавальної активності 
учнів шляхом розвитку критичного мислення на уроках правознавства» вчителя 
історії та правознавства Луцької гімназії № 4 ім. Модеста Левицького 
Свиридюк М. В. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Розвиток життєтворчості особистості 
через формування ключових та предметних компетентностей на уроках історії» 
учителя історії Комунального закладу «Луцький НВК ЗОШ І–ІІ ст. № 10 – 
професійний ліцей» Кудряшової Р. І. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з 
навчальної дисципліни «Основи філософських знань» для студентів 
спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050802 «Оціночна 
діяльність», 5.05170101 «Виробництво харчової продукції», 5.03.051001 
«Товарознавство та комерційна діяльність», 5.03040101 «Правознавство» 
викладача Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ ім. Лесі Українки 
Бардюк Л. В. (Муляр О. П.) 

Рецензія на лірико-публіцистичну розвідку «Казання про зубра» редактора 
відділу «Волинської газети» Цюриця С. Н. (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на методичну розробку «Реалізація інтерактивних методів і 
прийомів на мотиваційному етапі уроку біології» вчителя біології ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 10 м. Луцька Галки Р. Є. (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на методичну розробку «Формування здорового способу життя 
дитини у виховному просторі» вихователя Крупівського навчально-
реабілітаційного центру Демчинської В. Г. (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на методичну розробку «Інноваційні мультимедійні технології в 
системі музичного виховання» викладача Володимир-Волинського педагогічного 
коледжу ім. А. Ю. Кримського Кошляцької Н. О. (Юровчик В. Г.). 

Рецензія на методичні рекомендації для вчителів, методистів, керівників шкіл 
«Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в школі» 
завідувача кафедри педагогіки і психології ВІППО Луцюка А. М. (Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірку «Сучасний урок. Частина І» заступника директора 
Нововолинської гімназії Сахацької Л. Р. (Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірку «Сучасний урок. Частина ІІ», заступника директора 
Нововолинської гімназії Сахацької Л. Р. (Ясінська Н. В.). 
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Рецензія на збірку «Громадянська освіта як чинник розвитку демократичного 
суспільства (за матеріалами районної конференції)» завідувача РМК м. Іваничі 
Маймури М. С. та вчителя Воробей Н. В. (Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірку «Методика моделювання фахової майстерності педагога в 
системі післядипломної педагогічної освіти» завідувача кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів ВІППО Ясінської Н. В. 
(Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірник матеріалів за виступами вчителів на районних 
педагогічних читаннях «Серце віддаю дітям», приурочених 95-й річниці з дня 
народження В. Сухомлинського, завідувача РМК м. Іваничі Маймури М. С. 
(Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірку матеріалів районних педагогічних читань «Серце віддаю 
дітям» завідувача РМК м. Іваничі Маймури М. С. та вчителя Воробей Н. В. 
(Ясінська Н. В.). 

Рецензія на збірку «Матеріали соціологічного опитування педагогічних 
працівників і учнів шкіл міста Луцька» завідувача науково-дослідної 
лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО Романчук Г. Д. 
та старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 
соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО Кот Н. М. (Ясінська Н. В.). 

Рецензія на методичну розробку «Дослідницька робота зі студентами на 
заняттях з анатомії та фізіології людини» викладача біології Володимир-
Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського Цибульської О. В. 
(Ясінська Н. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Формування і розвиток вокально-
виконавської творчості на уроках вокалу в педагогічному коледжі» викладача 
Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського 
Грицевича Г. В. (Миць М. Я.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Методика викладання гри на 
фортепіано на початковому етапі» викладача Володимир-Волинського 
педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського Іванової Л. В. (Миць М. Я.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Упровадження елементів сучасного 
музичного мистецтва на уроках музики в початковій школі» викладача 
Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського 
Стегній Т. А. (Миць М. Я.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Літературне краєзнавство на уроках 
української літератури» викладача Волинського технікуму Національного 
університету харчових технологій Степанюк Т. П. (Миць М. Я.). 

Рецензія на методично-практичні матеріали «Аналіз українських історичних 
традицій музичного виховання та особливості їх використання в сучасних 
умовах» викладача Володимир-Волинського педагогічного коледжу 
ім. А. Ю. Кримського Сурмик С. С. (Муляр О. П.). 

Рецензія на методичну розробку «Табличні величини в мові програмування 
паскаль» учителя інформатики навчально-виховного комплексу 
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«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» м. Горохів Горохівського району 
Волинської області Давидюка В. С. (Трачук Т. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Особливості підготовки і проведення 
навчальної практики з інформатики у загальноосвітніх закладах протягом 
навчального року» вчителя інформатики Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 15 Луцької міської ради Волинської області» 
Токарчук С. М. (Трачук Т. В.). 

Рецензія на навчально-методичний комплекс «Розв’язування чисельних та 
оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора» вчителя 
інформатики загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Раків Ліс Камінь-Каширського 
району Ніщик Ю. В. (Трачук Т. В.). 

Рецензія на методичну розробку «Збірник завдань для роботи з базами 
даних» вчителя інформатики Комунального закладу «Міжшкільний навчально-
виробничий комбінат Луцької міської ради Волинської області» Поліщук Л. І. 
(Трачук Т. В.). 

 
Рецензування програм освітньої діяльності курсів  

підвищення кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати 
 

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

листів, концепцій, положень тощо 
 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 р. № 1658» № 216 від 
07.03.2014 р. розробено завдання для проведення державної підсумкової 
атестації з математики учнів 9-х та 11-х класів. Рукопис завдань пройшов науково-
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методичну експертизу при науково-методичній раді з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України з висновком: «Схвалено до використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» (протокол № 2 від 6 травня 2014 р.) (Трачук Т. В.).  

Економіка праці і соціально-трудові відносини. Практикум : навч. посібн. / 
Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, С. М. Бортнік та ін. ; за заг. ред. Л. М. Черчик. – 
Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 340 с. 

Економіка праці і соціально-трудові відносини. Теоретичний курс : 
підручник / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, С. М. Бортнік та ін. ; за заг. ред. 
Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 410 с.  

 
З метою забезпечення ефективного моніторингу освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу та 
стимулювання підвищення якості діяльності Інституту з урахуванням внеску 
всіх педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників відділів, 
кафедр, лабораторій, центрів розроблено «Положення про рейтингову оцінку 
діяльності педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти» (Ткачук Н. М.). 

Розроблено освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації 
педагогічних та керівних кадрів (листопад, грудень; педагогічні та науково-
педагогічні працівники Інституту). 

В межах індивідуальних науково-дослідницьких проблем розроблено: 
– методичні рекомендації «Школа – територія здоров’я. Методичні 

рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища 
навчального закладу» (для керівників ЗНЗ) (Поліщук Н. А.); 

– методичні рекомендації «Форми узагальнення дослідно-експериментальної 
діяльності в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня»  
(Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., Камінська В. В.); 

– методичні рекомендації «Методика створення та організація діяльності 
музею при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України» (Камінська В. В.); 

– методичну розробку до спецкурсу «Педагогічні технології навчання в 
старшій профільній школі» (Ткачук Н. М.); 

– Ураєва Ірина. Українознавчий компонент «L’Ukraine vue par les ados 1» до 
НМК «Adosphère 1-2». – Київ, 2014. – 43 с. (Лист ІІТЗО від 01.07.2014 р. 
№ 14.1/12 –Г-1018); 

– Сова О. О. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і 
літератури у 2014/2015 навчальному році / О. О. Сова // Сайт ВІППО. – 2014; 

– Сова О. О. Рекомендації щодо ведення класного журналу з української 
мови і літератури / О. О. Сова // Сайт ВІППО. – 2014; 

– Сова О. О. Зразок заповнення сторінок класного журналу / О. О. Сова // 
Сайт ВІППО. – 2014; 

– Мочкіна Л. І. Збірник олімпіадних завдань з історії (8–11 класи) / 
Л. І. Мочкіна. – Луцьк : [б. в.], 2014; 
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– Гешеліна Т. Б. Методичні рекомендації щодо вивчення країнознавчого 
матеріалу на уроках німецької мови / Т. Б. Гешеліна // Сайт ВІППО. – 2014; 

– Бондарук Л. М. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання 
світової літератури, російської мови, польської мови у 2014/2015 навчальному 
році / Л. М. Бондарук // Сайт ВІППО. – 2014; 

– Свиридюк Т. В. Програма спецкурсу для учнів 11 класу «Міжкультурна 
освіта школярів» / Т. В. Свиридюк. – Луцьк : [б. в.], 2014; 

– Свиридюк Т. В. Методичні рекомендації для вчителів-тренерів «SEED: 
Долаємо професійні стереотипи» / Т. В. Свиридюк. – Луцьк : [б. в.], 2014; 

– Свиридюк Т. В. Методичні рекомендації для вчителів англійської мови 
«Interculturality across English Language Curriculum» / Т. В. Свиридюк. – Луцьк : 
[б. в.], 2014; 

– методичні рекомендації «Мережеві технології навчання» (веб-ресурс) 
(Остапчук Л. Р.); 

– методичні рекомендації «Технології програмування» (Гісь І. В.). 
 
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 
 
Створено електронні бази даних: 
– експериментальних навчальних закладів всеукраїнського та регіонального 

рівнів (Вітюк В. В.); 
– науково-дослідної теми Інституту (Вітюк В. В.); 
– інноваційного освітнього середовища у Волинському ІППО (Вітюк В. В.); 
– інтернет-платформу учасників міжнародного проекту «Шкільна академія 

підприємництва» (Ткачук Н. М.). 
Систематично здійснювалася робота над інформаційним наповненням та 

систематичним оновленням сторінок сайта Волинського ІППО, виданням 
збірників, методичних розробок (Рудь О. В.).  

Систематично оновлювалися сторінки кафедр, лабораторій, центрів та відділів 
на сайті Інституту та готувалась інформація про проведення заходів відповідно 
до плану роботи (протягом року, науково-педагогічні та педагогічні працівники 
Інституту). 

На сайті Інституту, сторінці «Науково-дослідна лабораторія освітніх 
інновацій та координації діяльності РМК (ММК)» додано рубрики про наукову 
діяльність лабораторії: 

– «Напрями дослідно-експериментальної роботи»;  
– «Банк суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня 

в межах теми лабораторії»; 
– «Паспорти дослідно-експериментальної діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів регіонального рівня»; 
– «Публікації наукових працівників». 
Створено бази даних учителів:  
– «Учителі інформатики (2–3 кл.)»; 
– «Учителі інформатики (5–6 кл.)»; 
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– «Учителі інформатики, які працюють з обдарованими дітьми»; 
– сертифікація «Учителі онлайн»; 
– сертифікація «Цифрові технології»; 
– сертифікація «Іntеl. Навчання для майбутнього». 
 
V. Науково-методична діяльність 
 
1. Форми організації науково-методичної роботи 
 
Форми науково-методичної роботи з педагогами в міжатестаційний період: 
– інформаційно-методичні наради;  
– постійно діючі семінари;  
– семінари-практикуми;  
– семінари-тренінги; 
– школи фахової майстерності; 
– творчі групи; 
– школа молодого педагога; 
– школа методиста; 
– конкурс «Учитель року»; 
– авторські лабораторії;  
– творчі майстерні; 
– проблемні семінари; 
– майстер-класи.  
 
Протягом року працівники Інституту організовували роботу шістнадцяти 

постійно діючих семінарів: 
– для методистів з виховної роботи, керівників методичних об’єднань 

заступників директорів шкіл з виховної роботи «Формування превентивного 
середовища як основа ефективної реалізації моделі виховної системи 
освітнього закладу» (Никитюк І. В., відділ виховної роботи); 

– для методистів з предметів художньо-естетичного циклу районних 
(міських) методичних кабінетів «Впровадження інноваційних художньо-
педагогічних технологій у систему шкільної освіти» (Червінська Н. Л., відділ 
виховної роботи); 

– для методистів (спеціалістів) управлінь (відділів) освіти щодо організації 
викладання у загальноосвітніх навчальних закладах предметів «Фізична 
культура», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» (Дикий О. Ю., відділ 
виховної роботи); 

– для методистів з виховної роботи РМК (ММК) «Виховна система школи у 
контексті педагогіки життєтворчості особистості» (2 грудня, ВІППО, 
Никитюк І. В., відділ виховної роботи); 

– для вчителів природничих дисциплін (Григор’єва Н. В.); 
– для керівників методичних об’єднань учителів природничих дисциплін 

(Григор’єва Н. В.); 
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– для вчителів НТШ та шкіл з поглибленим вивченням англійської мови 
«Рамка безперервного професійного розвитку вчителів іноземної мови» 
(17 грудня, м. Луцьк, Свиридюк Т. В.); 

– методистів РМК «Стратегічні напрями розвитку сучасної іншомовної 
освіти» (Свиридюк Т. В., Гешеліна Т. Б., Ураєва І. Г., травень);  

– методистів РМК «Стратегічні напрями розвитку сучасної іншомовної 
освіти» (24 вересня, Свиридюк Т. В., Гешеліна Т. Б., Ураєва І. Г., Бондарук Л. М.);  

– методистів РМК «Вимоги до викладання історії України та всесвітньої 
історії у 2013/2014 н. р.» (19 вересня, Мочкіна Л. І.); 

– методистів РМК «Організація та проведення ДПА з української мови і 
літератури, світової літератури, російської мови у 2013/2014 н. р.» (23 квітня, 
Сова О. О., Бондарук Л. М.); 

– методистів РМК «Особливості викладання української мови і літератури, 
світової літератури, російської мови у 2014/2015 н. р.» (19 вересня, Сова О. О., 
Бондарук Л. М.); 

– керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Педагогічне 
моделювання як основа проектування освітніх процесів в загальноосвітньому 
навчальному закладі» (4 березня, с. Гірка Полонка Луцького району, Ткачук Н. М.);  

– заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів «Теоретико-
практичні засади моделювання педагогічних систем і процесів» (25 березня, 
с. Забороль Луцького району, Ткачук Н. М.);  

– «Реалізація принципу наступності при вивченні математики – необхідна 
умова забезпечення якості шкільної математичної освіти» (постійно діючий 
проблемний семінар для учителів початкових класів та вчителів математики) 
(лютий, квітень, жовтень, грудень, Горохівський район, Трачук Т. В.);  

– постійно діючий науково-практичний семінар для молодих психологів та 
соціальних педагогів області (ВІППО, Андрейчин С. Р.).  

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели 

чотирнанадцять проблемних семінарів: 
– для вчителів гімназії «Акмеологічний підхід в управлінні розвитком якості 

освіти» (10 лютого, НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна 
гімназія», Лук’янчук Г. Я.); 

– для шкіл вчителів нового типу «Формування професійної компетентності 
вчителя» (18 березня, м. Нововолинськ, Ясінська Н. В., Лук’янчук Г. Я.); 

– «Організація роботи вчителя над науково-методичною проблемою» 
(27 березня, Навчально-виховний комплекс «Школа – гімназія» смт Турійськ, 
Трачук Т. В.); 

– «Інтеркультурний підхід до навчання французької мови та особливості його 
реалізації за новими програмами й підручниками для 5 класу» (15 квітня, 
Ураєва І. Г.);  

– учителів української мови і літератури «Уроки літератури рідного краю: 
традиції та інноватика» (15 квітня, Сова О. О.); 

57 
 



– учителів біології «Сучасні підходи до організації позаурочної роботи 
школярів з біології та екології» (13 травня, Волинський обласний еколого-
натуралістичний центр, Тирак Р. О.); 

– «Виховання патріотизму на уроках історії та в позакласній роботі» на базі 
НВК с. Підгайці Луцького району (15 травня, Мочкіна Л. І.);  

– для вчителів нових типів шкіл «Урок у системі розвивального навчання» 
(19 травня, м. Нововолинськ, Ясінська Н. В., Лук’янчук Г. Я.); 

– «Візуалізація навчального матеріалу для активізації пізнавальної діяльності 
учнів» (19 червня, Бондарук Л. М.); 

– «Проблемне навчання як метод організації навчальної діяльності учнів» 
(20 червня, смт Іваничі, Миць М. Я., Юровчик В. Г.); 

– настановчий семінар педагогів курсів духовно-морального спрямування в 
області: стан викладання, проблеми, перспективи у 2014/2015 н. р.» (22 вересня, 
Іваничівський район, Рудь О. В.); 

 – вчителів хімії Локачинського району «Інноваційні підходи до роботи з 
обдарованими учнями з хімії» (30 жовтня, Кащенюк М. Р.); 

– «Дидактичні умови формування полікультурної компетентності учнів 
засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» (20 листопада, ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 1 імені І. Я. Франка м. Горохів, Муляр О. П.);  

– «Реалізація принципу наступності при вивченні математики – необхідна 
умова забезпечення якості шкільної математичної освіти» (лютий, квітень, 
жовтень, грудень, Горохівський район, Трачук Т. В.). 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели шістдесят 

вісім семінарів-практикумів: 
– «Організація дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі» 

(9 січня, гімназія № 14 м. Луцька, Вітюк В. В.); 
– «Інноваційні технології на уроках природничих дисциплін» (27 січня, 

м. Нововолинськ, Юровчик В. Г.); 
– для вчителів початкових класів «Організація викладання предмету 

“Фізичне виховання” за новим Державним стандартом у початковій школі» 
(28 січня, Дикий О. Ю., Єндрущук С. М., Локачинський район); 

– учителів правознавства та економіки з проблеми «Виховання економічної 
та правової культури молоді засобами курсу “Основи податкових знань”», 
(5 лютого, Луцька ЗОШ № 10, Муляр О. П.); 

– для методистів (спеціалістів) з фізичної культури та початкової освіти 
районних (міських) методичних кабінетів «Особливості організації 
фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи у 1–4 класах» (5 лютого, 
Дикий О. Ю., ВІППО); 

– «Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в 
учнівської молоді» (11 лютого, ВІППО, м. Луцьк, Турчина Л. І.); 

– «Патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки» (30 квітня, 
Ківерцівський район, Олешко П. С., Дикий О. Ю.); 

58 
 



– вчителів математики «Формування професійно-трудової компетентності 
учнів на уроках математики» (13 лютого, м. Луцьк, Камінська В. В.); 

– «Використання проектних технологій на уроці» (19 лютого, 
м. Нововолинськ, Ясінська Н. В.); 

– «Інноваційні технології на уроках математики» (28 лютого, смт Люблинець 
Ковельського району, Трачук Т. В.);  

– «Формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках 
математики» (13 березня, м. Нововолинськ, Трачук Т. В.);  

– «Сучасний урок у початковій школі» (12 березня, м. Нововолинськ, 
Ясінська Н. В.); 

– «Дослідницький підхід до вивчення математики як важлива умова 
інтелектуального розвитку школяра» (14 березня, м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.); 

– вчителів математики «Міжпредметні зв’язки як складова компетентнісно 
орієнтованої математичної освіти. Розвиток інтелектуальних умінь учнів при 
розв’язуванні графічних задач міжпредметного змісту» (14 березня, навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий садок» 
с. Льотниче Володимир-Волинського району, Трачук Т. В.); 

– «Формування професійної компетентності вчителя» (18 березня, 
м. Нововолинськ, Ясінська Н. В.); 

– «Методичні рекомендації до проведення інтерактивного уроку з правознавства 
у сучасній школі» (19 березня, Нововолинська гімназія, Муляр О. П.); 

– «Розвиток пізнавальних інтересів учнів через використання рольових ігор на 
уроках світової літератури» (19 березня, м. Луцьк, ЗОШ № 19, Юровчик В. Г.); 

– для методистів (спеціалістів) з предметів «Фізична культура» та «Захист 
Вітчизни» районних (міських) методичних кабінетів «Технології профільного 
навчання за спортивним напрямом» (профіль «туризм») (20 березня, ЗОШ І–ІІ ст. 
№ 11 – колегіум м. Луцька, Дикий О. Ю.); 

– «Метод проектів як технологія ХХІ століття» (28 березня, смт Іваничі, 
Ясінська Н. В.); 

– «Вивчення мемуарів як історичного джерела щодо проблем соціальної історії 
та духовної сфери життя Волині» (28 березня, смт Стара Вижівка, Миць М. Я.); 

– вчителів географії «Реалізація навчального потенціалу туристсько-
краєзнавчої роботи в школі» (2 квітня, НВК с. Видраниця Ратнівського району, 
Григор’єва Н. В.);  

– вчителів географії «Формування краєзнавчих знань як засіб підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу з географії» (10 квітня, НВК «ЗОШ 
І–ІІІ ст. – гімназія» смт Стара Вижва, Григор’єва Н. В.); 

– «Соціально-психологічний супровід підлітка» (10 квітня, ВІППО, 
Турчина Л. І., Остапйовський О. І.); 

– «Формування в учнів уміння працювати з науково-популярною 
літературою» (11 квітня, ВІППО, Трачук Т. В.); 

– «Методологічні принципи і джерела вивчення культури як історичного 
процесу» (24 квітня, смт Іваничі, Миць М. Я.);  
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– районний семінар учителів історії «Використання художньої літератури на 
уроках історії» (29 квітня, м. Любомль, Миць М. Я.); 

– учителів інформатики базових шкіл та шкіл нового типу «Методика роботи 
з обдарованими дітьми. Розв’язання олімпіадних задач з інформатики» 
(29 квітня, Володимир-Волинський район, Гісь І. В.); 

– для методистів (спеціалістів) з предметів «Фізична культура» та «Захист 
Вітчизни» районних (міських) методичних кабінетів «Патріотичне виховання 
учнів засобами козацької педагогіки» (30 квітня, м. Ківерці, РМК відділу освіти 
Ківерцівської РДА, Дикий О. Ю.); 

– для методистів з образотворчого мистецтва районних (міських) методичних 
кабінетів «Конкурс “Учитель року – досвід, проблеми та перспективи”» 
(травень, ВІППО, Червінська Н. Л., Шинкарук І. В.); 

– «Особливості профільного навчання у старшій школі», управління освіти 
Нововолинської міської ради, (травень, м. Нововолинськ, Свиридюк Т. В.); 

– «Використання традицій козацької педагогіки у навчально-виховному 
процесі сучасної школи» (5 травня, смт Торчин, Миць М. Я.); 

– «Урок у системі розвивального навчання» (19 травня, м. Нововолинськ, 
Ясінська Н. В.); 

– учителів, які викладають інформатику в 2–4 класах, «Методичні аспекти 
викладання предмету “Інформатика” в початковій школі» (21 травня, Луцький 
НВК «Гімназія № 14», Остапчук Л. Р., Гісь І. В.); 

– «Організація підготовки учнів до ХVІІ Всеукраїнського турніру юних 
математиків» (23 травня, ВІППО, Трачук Т. В.); 

– громадські слухання «Проблеми, перспективи та оптимізація процесу 
викладання предметів духовно-морального спрямування в сучасній системі 
освіти України» (3 червня, Волинська обласна рада, Рудь О. В.); 

– «Методика розв’язування планіметричних задач: вимоги до їх оформлення» 
(18 червня, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, Трачук Т. В.); 

– «Формування дослідницьких умінь старшокласників у процесі навчання» 
(24 липня, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, Трачук Т. В.); 

– «Методика розв’язування алгебраїчних задач: вимоги до їх оформлення» 
(29 серпня, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, Трачук Т. В.); 

 – «Презентації розв’язань задач турніру юних математиків: вимоги до їх 
оформлення» (10 вересня, м. Луцьк, Трачук Т. В.); 

– «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів 7–9 класів при вивченні 
фізики» (16 вересня, Комунальний заклад «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 13 Луцької 
міської ради», Савош В. О., Сокол Н. П.); 

– «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів 7–9 класів при вивченні 
математики, фізики та астрономії» (17 вересня, м. Луцьк, Трачук Т. В.); 

– «Розвиток інтелектуального потенціалу ліцеїстів при вивченні математики, 
фізики та астрономії» (17 вересня, Волинський ліцей-інтернат, Трачук Т. В.); 

– «Актуальні питання роботи психологічної служби системи освіти на сучасному 
етапі» (23 вересня, ВІППО м. Луцьк, Турчина Л. І., Остапйовський О. І.); 
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– «Розвиток дослідницької діяльності школярів при розв’язуванні 
нестандартних задач з математики» (9 жовтня, Луцький НВК № 9 Луцької 
міської ради, Трачук Т. В.); 

– педагогічні читання «Українські вчені та їх внесок у розвиток математичної 
науки» (10 жовтня, смт Голоби, Сташенко М. О., Трачук Т. В.); 

– «Використання традицій козацької педагогіки у навчально-виховному 
процесі сучасної школи» (17 жовтня, с. Купичів, Миць М. Я.); 

– «Підвищення ефективності роботи з розвитку математичної обдарованості» 
(22 жовтня, Любешівський район, Трачук Т. В.);  

– керівників методичних об’єднань вчителів біології «Інноваційні підходи до 
формування пізнавальної активності школярів на уроках біології та у 
позашкільній роботі» (22 жовтня, Турійський район, Тирак Р. О.); 

– семінар-практикум для вчителів німецької мови з референтом Гете-
Інституту (22–23 жовтня, Гешеліна Т. Б.); 

– «Роль класного керівника у формуванні громадянських компетентностей 
школярів» (28 жовтня, смт Стара Вижівка, Ясінська Н. В.); 

– вчителів початкових класів «Організація різних видів діяльності учнів 
початкових класів під час викладання курсу «Природознавство» відповідно до 
нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (28 жовтня, 
с. Воютин Луцького району, Поліщук Н. А.); 

– «Організація роботи вчителя з математично обдарованими дітьми» 
(30 жовтня, Турійський район, Трачук Т. В.);  

– вчителів інформатики «Методика роботи з обдарованими дітьми. 
Розв’язання олімпіадних задач з інформаційних технологій» (30 жовтня, 
Остапчук Л. Р., Гісь І. В., ВІППО); 

– координаторів РМК/керівників методичних об’єднань учителів англійської 
мови «Організація навчально-виховного процесу у 5–6 класах при вивченні 
англійської мови як другої іноземної» (листопад, Свиридюк Т. В.);  

– «Особливості підготовки учнів до математичних змагань (олімпіад, 
конкурсів, турнірів)» (1 листопада, м. Луцьк, Трачук Т. В.);  

– для методистів (спеціалістів) з предметів «Фізична культура» та «Захист 
Вітчизни» районних (міських) методичних кабінетів «Реалізація моделі Школи 
сприяння здоров’ю» (5 листопада, ЗОШ І–ІІ ст. № 24 – технологічний ліцей 
м. Луцька, Дикий О. Ю.); 

– «Використання здоров’язбережувальних технологій в організації 
навчально-виховного процесу» (14 листопада, с. Жидичин Ківерцівського 
району, Поліщук Н. А.); 

– вчителів математики «Міжпредметні зв’язки як складова компетентнісно 
орієнтованої математичної освіти. Задачі географічного змісту як засіб 
дидактичної інтеграції математики і предметів природничого напряму» 
(20 листопада, Маневицький район, Трачук Т. В.); 

– «Дидактичні умови формування полікультурної компетентності учнів 
засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» (20 листопада, 
Горохівський район, Муляр О. П.); 
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– педагогічні читання «Сучасні підходи до управлінської діяльності в 
навчальному закладі» (24 листопада, м. Нововолинськ, Вознюк В. С.). 

– «Організація дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі» 
(2 грудня, ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія смт Локачі, Луцюк А. М.); 

– «Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі» (4 грудня, 
с. Любитів Ковельського району, Миць М. Я.); 

– учителів світової літератури шкіл нового типу «Комунікативно-діяльнісний 
підхід у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках світової 
літератури» (10 грудня, Бондарук Л. М.); 

– «Психологічні аспекти профілактики ризикованої поведінки в освітньому 
середовищі» (16 грудня, ВІППО, Турчина Л. І., Остапйовський О. І.); 

– «Розв’язування задач олімпіадного типу» (17 грудня, Комунальний заклад 
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради», 
Савош В. О.); 

– «Аналіз підходів до розв’язування задач ХVІІ Всеукраїнського турніру юних 
математиків» для вчителів математики − керівників команд, які беруть участь у 
відбіркових етапах Всеукраїнського турніру юних математиків. Проведено п’ять 
занять семінару (квітень, травень, червень, липень, серпень, Трачук Т. В.); 

– круглий стіл членів координаційної робочої групи представників 
Волинської ради церков та працівників освіти «Викладання курсів духовно-
морального спрямування в області: стан, проблеми, перспективи» (20 травня, 
ВІППО; 8 грудня, Волинська обласна рада, Сташенко М. О., Рудь О. В.); 

– учителів англійської мови «Використання “Рамки безперервного 
професійного розвитку вчителя іноземної мови”» (грудень, Свиридюк Т. В.);  

– для вчителів математики ЗНЗ «Аналіз підходів до розв’язування задач ХVІІ 
Всеукраїнського турніру юних математиків» (протягом року; СНУ ім. Лесі 
Українки, ВІППО; Сташенко М. О., Трачук Т. В.). 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели шістнадцять 

семінарів-тренінгів: 
– керівників методичних об’єднань учителів географії «Рефлексія як 

механізм удосконалення професійної діяльності вчителів географії» (25 лютого, 
ВІППО, Григор’єва Н. В.); 

– керівників методичних об’єднань учителів хімії «Готовність до 
інноваційної діяльності як складова творчого потенціалу вчителя хімії» 
(27 лютого, м. Володимир-Волинський, Кащенюк М. Р.);  

– «Організація викладання предмета ”Фізичне виховання” за новим 
Державним стандартом у початковій школі» (28 лютого, с. Затурці 
Локачинського району, Дикий О. Ю.); 

– «Технології профільного навчання за спортивним напрямком» (20 березня, 
м. Луцька, Дикий О. Ю.); 

– «Комунікативні технології розвитку дитячої обдарованості» (27 березня, 
гімназія № 14 м. Луцька, Вітюк В. В.); 
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– керівників методичних об’єднань учителів економіки «Активізація 
пізнавальної діяльності школярів на уроках економіки засобами ІКТ» 
(10 квітня, ЗОШ І–ІІІ ст. с. Дубове Ковельського району, Гребенюк Т. С.); 

– координаторів РМК/керівників методичних об’єднань учителів англійської 
мови «Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі» (травень, 
Свиридюк Т. В.);  

– заступників директорів з навчальної роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів з проблеми «Створення освітньо-виховного середовища для 
формування здоров’язбережувальних життєвих компетентностей школяра» 
(6 травня, с. Дерно Ківерцівського району, Поліщук Н. А.); 

– практичних психологів та вчителів фізичної культури «Формування 
здорового способу життя шляхом реалізації соціального проекту «Fair Play – 
Чесна гра» (16 травня, смт Ратне, Поліщук Н. А.); 

– заступників директорів з навчально-виховної роботи «Формування 
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти» 
(25 вересня, м. Ківерці, Поліщук Н. А.); 

– «Реалізація моделі Школи сприяння здоров’ю» (5 листопада, м. Луцьк, 
Дикий О. Ю.);  

– тренінги згідно з програмами (протягом року, Остапчук Л. Р.):  
 – «Іntel. Навчання для майбутнього»;  
 – «Microsoft. Партнерство в навчанні»;  
 – «Microsoft. Вчителі в онлайні»; 
 – «Microsoft. Цифрові технології»;  
 – «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі».  
 
Протягом року працівники Інституту провели сім інструктивно-

методичних нарад: 
– для методистів районних (міських) методичних кабінетів «Про вивчення 

математики у 2014/2015 навчальному році» (червень, ВІППО, Трачук Т. В.); 
– «Організація та проведення державної підсумкової атестації з математики 

учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 
навчальному році» (нарада-семінар для методистів районних (міських) 
методичних кабінетів та керівників районних(міських) методичних об’єднань 
(2 квітня, ВІППО, Трачук Т. В.);  

– спеціалістів (методистів) управлінь (відділів) освіти щодо організації 
викладання фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах у 
2014/2015 навчальному році (3 вересня, ВІППО, Дикий О. Ю.); 

– для методистів з психологічної служби «Актуальні питання роботи 
психологічної служби на сучасному етапі» (23 вересня, ВІППО, Андрейчин С. Р.); 

– завідувачів районних (міських) методичних кабінетів «Перспективи 
співпраці Волинського ІППО та районних (міських) методичних кабінетів у 
2015 році» (15 жовтня, ВІППО, Трачук Н. М.);  
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– участь у регіональній нараді-семінарі з питань здійснення місцевими 
органами управління освітою заходів державного нагляду (контролю) 
(26 листопада, ВІППО, Іванова В. П., Погонська О. М.);  

– семінари-наради для методистів районних психологічних і соціально-
педагогічних служб (ВІППО, Андрейчин С. Р.). 

 
Майстер-класи: 
– для учителів початкових класів «Проектна діяльність у навчанні з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (18 березня, 
10 жовтня, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М. – проведення); 

– для вчителів фізики Старовижівського району «Формування пізнавальних 
умінь та навичок учнів шляхом створення проблемних ситуацій на уроці» 
(25 червня, Савош В. О. – участь). 

 
Протягом 2014 року працівниками центру ЗНО та моніторингових 

досліджень було проведено дев’ять інформаційно-методичних семінарів та 
п’ять семінарів-тренінгів, підготовлено 1300 педагогічних працівників, які 
забезпечували процедури підготовки та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання і моніторингових досліджень, 100 екзаменаторів. 

 
Форми організації науково-методичної роботи 

 

 
 
2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, 
творчі майстерні, лабораторії тощо 

  
Авторські лабораторії 

 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої 
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діяльності», наказу МОН України від 17.11.2000 р. № 522, наказу управління 
освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 29.12.2013 р. № 598 в 
області функціонувала 21 обласна авторська лабораторія. 

Метою діяльності обласних авторських лабораторій є прискорення процесу 
трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку практику, 
сприяння розвитку професійної майстерності освітян області. 

Лабораторії працювали згідно з планами, затвердженими науково-
методичною радою ВІППО (протокол № 1 від 20.02.2014 р.) і були створені на 
базі досвіду роботи педагогічних працівників, що мають звання «Народний 
вчитель України», «Заслужений вчитель України», переможців та лауреатів 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року»: 

1. Пушкар Надії Степанівни, вчителя географії Луцької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ст. № 16, народного вчителя України. Проблема: Проектна 
діяльність учителя як основа розвитку проектної культури школяра. 

2. Рудницької Ольги Борисівни, вчителя української мови та літератури 
Луцького НВК «Гімназія № 14», переможця Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2002», заслуженого вчителя України. Проблема: Проблемно-
пошукова дослідницька діяльність учнів на уроках української мови 
і літератури як невід’ємний складник розвитку творчої особистості. 

3. Синьої Надії Антонівни, вчителя географії Луцького НВК «Гімназія 
№ 14», переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2003», 
заслуженого вчителя України. Проблема: Інноваційні технології як дієвий засіб 
підвищення ефективності на уроках географії. 

4. Ягенської Галини Василівни, вчителя біології Луцької гімназії 
№ 21 ім. М. Кравчука, переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2005», заслуженого вчителя України. Проблема: Формування дослідницьких 
умінь учнів у процесі викладання біології. 

5. Рашкевич Тетяни Василівни, вчителя образотворчого мистецтва 
Луківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Турійського району, лауреата 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», вчителя-методиста. 
Проблема: Інноваційні підходи до викладання образотворчого мистецтва в 
школі. 

6. Жумик Лідії Володимирівни, вчителя математики Луцького НВК 
«Гімназія № 14», лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», 
вчителя-методиста. Проблема: Активізація пізнавальної діяльності учнів через 
інноваційні технології. 

7. Макарук Катерини Григорівни, вчителя української мови та літератури 
Ковельської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10, лауреата Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2010», вчителя-методиста. Проблема: Використання 
елементів лінгвістичного дослідження у формуванні навчальних 
компетентностей учнів. 

8. Трофимчук Світлани Вікторівни, вчителя англійської мови Луцької 
гімназії № 18, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», 
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вчителя-методиста. Проблема: Навчання творчого письма з використанням 
мультимедійних засобів навчання. 

9. Прокопів Наталії Анатоліївни, вчителя образотворчого мистецтва 
Ковельської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 12, лауреата Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2011». Проблема: Удосконалення графічних умінь і 
навичок учнів як засіб корекції проявів девіантної поведінки. 

10.  Ягодинець Наталії Олексіївни, вчителя початкових класів Ковельської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 1, переможця ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», заслуженого вчителя 
України. Проблема: Формування творчої особистості молодшого школяра в 
процесі дослідницької діяльності. 

11. Коширець Тетяни Анатоліївни, вчителя історії Луцького НВК «Гімназія 
№ 14», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 
– 2011». Проблема: Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
як засобу розвитку пізнавальної активності учнів. 

12.  Лукашевської Ірини Василівни, вчителя світової літератури 
Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 16, переможця ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011». Проблема: Розвиток 
логічного мислення учнів на уроках світової літератури як складова розвитку 
креативності особистості. 

13. Балясевич Лариси Ярославівни, вчителя правознавства, вчителя-
методиста Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 15, лауреата 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010». Проблема: Соціалізація 
особистості через проблемно-ситуативне навчання. 

14. Рибки Олени Борисівни, вчителя географії КЗ «Луцький НВК № 9», 
лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010», вчителя-методиста. 
Проблема: Формування культури мислення засобами дослідницької діяльності 
на уроках географії. 

15. Косміної Таміли Іванівни, вчителя біології КЗ «НВК “Гімназія № 14” 
Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2012». Проблема: Розвиток пізнавального інтересу 
і творчої активності учнів на уроках біології інформаційно-комунікаційними 
засобами. 

16. Солдатенко Наталії Миколаївни, вчителя етики КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 23 Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2012». Проблема: Застосування форм інтерактивного 
навчання на уроках етики як засобу духовного розвитку школярів. 

17. Піменової Тетяни Василівни, вчителя англійської мови КЗ «Луцька 
гімназія № 18 Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012». Проблема: Подолання 
мовного бар’єру на демократичному уроці англійської мови. 

18. Приходько Марини Іванівни, вчителя музичного мистецтва 
КЗ «Луцький НВК № 9», переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 
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– 2013», заслуженого вчителя України. Проблема: Використання фольклорного 
матеріалу на уроках музичного мистецтва. 

19. Лабнюк Оксани Михайлівни, вчителя інформатики КЗ «Луцький НВК 
№ 9», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2013». Проблема: Розвиток практичного мислення як засіб адаптації 
школяра у суспільно-інформаційному просторі. 

20.  Романюка Олега Олександровича, вчителя музичного мистецтва 
КЗ «НВК “Гімназія № 14” Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005», заслуженого вчителя 
України. Проблема: Розвиток вокально-хорових навичок школярів на уроках 
музичного мистецтва. 

21. Бусел Світлани Володимирівни, вчителя світової літератури та 
російської мови ЗОШ І–ІІІ ст. с. Козлиничі Ковельського району, кандидата 
філологічних наук. Проблема: Формування творчої особистості учня на уроках 
світової літератури. 

 
Діяльність лабораторій передбачала розробку, апробацію та впровадження у 

практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів нових концепцій та ідей, 
спрямованих на поглиблення змісту і якості навчально-виховного процесу, 
пропаганду перспективних моделей позитивного педагогічного досвіду 
вчителів-новаторів, створення організаційно-методичних умов для пошуку 
ефективних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти. 

 
Школа молодого педагога 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели двадцять два 

засідання школи молодого педагога (вихователя): 
– обласна школа молодого вчителя математики з проблеми «Професійний 

саморозвиток учителя математики в умовах післядипломної педагогічної 
освіти» (лютий, квітень, вересень, грудень, Сташенко М. О., Трачук Т. В.); 

– обласна школа молодого вчителя математики з проблеми «Професійний 
саморозвиток учителя математики в умовах післядипломної педагогічної 
освіти» (лютий, квітень, вересень, грудень, м. Луцьк, НВК № 26, Трачук Т. В.); 

– школа передового педагогічного досвіду «Формування системного 
мислення учнів при вивченні фізики» (12 лютого, Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради», Савош В. О., 
Сокол Н. П.); 

– семінар молодих вчителів біології та хімії «Сучасні підходи до навчання 
біології та хімії у школі» (13 лютого, м. Нововолинськ, Тирак Р. О., 
Кащенюк М. Р.); 

– педагогічна майстерня «Перший крок до комп’ютера у другому класі» 
(25 березня, ВІППО, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.); 
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– школа молодого педагога «Реалізація компетентнісного підходу у нових 
програмах для 1–4 класів з української мови та літературного читання» 
(26 березня, ВІППО, Никитюк Л. М.); 

– семінар молодих вчителів правознавства «Сучасні технології і нетрадиційні 
форми навчання основ правознавства» (травень, жовтень, ВІППО, Оніщук О. Р.); 

– школа молодого науковця «Організаційні основи роботи над 
дисертаційними дослідженнями» (12 травня, ВІППО, Вітюк В. В.); 

– семінари-тренінги для молодих вчителів географії «Підручник як одна із 
основ інформаційної компетентності учнів» (13 травня, ВІППО, Григор’єва Н. В.); 

– школа молодого педагога «Науково-методичні засади уроку розв’язування 
задач з фізики» (14 травня, Любомльський район, Савош В. О., Сокол Н. П.); 

– Третій літній табір молодих вчителів англійської мови «SEED – Долаємо 
професійні стереотипи» (червень, ВІППО, Свиридюк Т. В.);  

– «Педагогічне проектування уроку – запорука творчого і професійного 
зростання вчителя» (11 вересня, ВІППО, Григор’єва Н. В.); 

– семінар молодих вчителів біології та хімії «Важливі аспекти реалізації 
завдань біологічної та хімічної освіти у сучасних умовах» (18 вересня, ВІППО, 
Тирак Р. О., Кащенюк М. Р.);  

– обласний семінар молодих вчителів української мови та літератури 
«Компетентнісні підходи до викладання української мови та літератури» 
(24 вересня, ВІППО, Сова О. О.); 

– школа молодого педагога – викладача предметів духовно-морального 
спрямування (8 жовтня, ВІППО, Рудь О. В.); 

– школа молодого педагога французької мови (8 жовтня, ВІППО, Ураєва І. Г.); 
– школа молодого педагога німецької мови (8 жовтня, ВІППО, Гешеліна Т. Б.); 
– школа молодого педагога «Науково-методичні засади уроку вивчення 

нового навчального матеріалу» (16 жовтня, Маневицький район, Савош В. О., 
Сокол Н. П.); 

– школа професійного розвитку вчителя світової літератури «Сучасний урок 
світової літератури: традиції й інновації» (16 жовтня, ВІППО, Бондарук Л. М.);  

– школа молодого педагога «Особливості оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів початкової школи» (12 листопада, ВІППО, Никитюк Л. М.); 

– обласний семінар молодих вчителів історії «Активні форми роботи на 
уроках історії» (27 листопада, ВІППО, Мочкіна Л. І.);  

– школа передового педагогічного досвіду з теми «Формування 
природознавчої компетентності молодших школярів» за участю заслуженого 
учителя України Ягодинець Н. О. (протягом року, ВІППО, Єндрущук С. М.). 

  
Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 

 
В 2014 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення 

досвіду шести педагогів області: 
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– Ковтун З. О., вчителя-логопеда ЗОШ І–ІІІ ст. № 10 м. Луцька «Корекційна 
робота щодо усунення фонетико-фонематичного недорозвитку та заїкування» 
(Барановська Р. Є.); 

– Ріпич Н. В., вихователя Любешівського ДНЗ № 3 «Розвиток творчих 
здібностей дітей засобами народного мистецтва» (Березіна О. М.); 

– Папіж C. В., учителя-методиста КЗ «НВК “Гімназія № 14” Луцької міської 
ради» «Розвиток вербального спілкування мультимедійними засобами 
вивчання» (Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.); 

– Врублевської Т. Ф., учителя німецької мови ЗОШ І–ІІІ ст. с. Воєгоща 
Камінь-Каширського району «Реалізація компетентнісного підходу в процесі 
навчання німецької мови» (Гешеліна Т. Б.); 

– Савчук Л. М., методиста з виховної роботи управління освіти 
м. Нововолинська, переможця обласного етапу Всеукраїнського турніру «Моє 
покликання – методист», «Соціалізація особистості учня на засадах 
інноваційної педагогіки» (Никитюк І. В.); 

– Лабнюк О. М., вчителя інформатики КЗ «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської ради», переможця обласного етапу «Вчитель 
року – 2013» (Остапчук Л. Р.).  

 
Завершено перший рік вивчення досвіду учителя фізики Загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ст. с. Переспа Рожищенського району Конашука Володимира 
Дем’яновича. Тематика досвіду: «Розвиток фізичного мислення учнів під час 
вивчення шкільного курсу фізики» (Савош В. О.). 

Завершено перший рік вивчення досвіду учителя фізики Загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ст. с. Велимче Ратнівського району Трофімчука Віталія 
Сергійовича. Тематика досвіду: «Формування дослідницьких умінь і навичок 
учнів при підготовці до фізичних інтелектуальних змагань» (Сокол Н. П.). 

 
Протягом року в Інституті працювало 13 творчих груп, зокрема: 
– творча майстерня «Саморозвиток школяра в умовах особистісно 

орієнтованої парадигми математичної освіти» (січень, березень, вересень, 
листопад, Трачук Т. В.); 

– творча група вчителів російської мови з питань апробації підручників 
російської мови для 5 класу (5 червня, грудень, Бондарук Л. М.); 

– творча група вчителів російської мови «Проблеми формування 
лінгвокультурологічної компетентності обдарованих учнів ЗНЗ» (7–8 травня, 
вересень, Бондарук Л. М.); 

– творча група вчителів польської мови «Формування комунікативної 
компетенції учнів при вивченні польської мови» (5 червня, 28 листопада, 
Бондарук Л. М.); 

– творча група вчителів світової літератури «Візуалізація інформації як засіб 
поглибленого осмислення художнього тексту» (19 червня, Бондарук Л. М.); 

– творча група вчителів історії «Інноваційні технології викладання історії» 
(27 березня, 19 листопада, Мочкіна Л. І.);  
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– творча група вчителів французької мови «Дидактико-методичні підходи до 
конструювання змісту та організації навчання французької мови як другої 
іноземної за новими програмами та підручниками» (19 листопада, Ураєва І. Г.);  

– творча група вчителів німецької мови «Шляхи та можливості реалізації 
досвіду педагогів Німеччини на уроці в українській школі» (30 січня, 
19 березня, 10 жовтня, Гешеліна Т. Б.); 

– творча група вчителів іспанської мови «Сучасні тенденції викладання 
іспанської мови як другої іноземної» (31 січня, 13 жовтня, Гешеліна Т. Б.); 

– творча група вчителів образотворчого мистецтва «Організація та 
проведення апробації навчальних підручників з образотворчого мистецтва для 
5 класу» (березень, листопад, Червінська Н. Л.); 

– творча група вчителів географії «Формування ключових компетентностей 
учнів засобами географії» (Григор’єва Н. В.); 

– творча група вчителів економіки «Теоретичні та практичні аспекти 
викладання курсу за вибором «Фінансова грамотність» (Гребенюк Т. С.). 
Результатом роботи є методичні рекомендації «Формування ключових 
компетентностей учнів засобами географії»; 

– творча група вчителів інформатики щодо організації та проведення 
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з програмування «Налаштування 
системи реєстрації, тестування та вибір тематичних завдань» (10 жовтня, 
5 грудня, Остапчук Л. Р.). 

 
3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
  
З метою удосконалення професійної та управлінської компетентності 

керівників шкіл проведено 10 курсів для директорів ЗНЗ, їх заступників з 
навчально-виховної роботи, а також новопризначених керівників шкіл, резерву, 
якими охоплено 260 осіб при плані-замовленні 250. Навчально-тематичні плани 
курсів передбачали систематизацію та поглиблення знань з наукових основ 
теорії і практики управління, підвищення психолого-педагогічної, фахової 
підготовки, вдосконалення навичок володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями, правової, фінансово-господарської компетентності, ознайомлення 
з педагогічними, управлінськими, інноваційними технологіями, досвідом. 

Значна увага приділялася навчанню новопризначених керівників шкіл, де 
важливою складовою є курси «Введення у посаду директора (заступника) ЗНЗ», 
характерними особливостями яких були: 

– ознайомлення із науковими основами управління, психологією 
педагогічного менеджменту, сучасними освітніми технологіями; 

– формування інноваційної культури; 
– проведення комплексу занять, що сприяли формуванню управлінських 

умінь, навичок; 
– організація творчих зустрічей із досвідченими керівниками; 
– педагогічна практика, стажування на базі кращих шкіл. 
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Для активізації навчального процесу на курсах, посилення його практичної 
спрямованості проводилися семінарські, практичні заняття, дискусії, 
моделювання управлінських рішень, педагогічних ситуацій, використовувалися 
активні, інтерактивні, діалогові форми роботи, презентації. 

Чільне місце відводилося педагогічній практиці на базі кращих освітніх 
установ, де слухачі мали можливість безпосередньо ознайомитися зі змістом, 
організацією навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, робочим 
місцем керівника, навчально-матеріальною базою. 

У міжкурсовий період підвищенню кваліфікації керівників ЗНЗ сприяли різні 
форми навчання: семінари, семінари-практикуми, інструктивно-методичні 
наради, які, як правило, проводилися на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Для керівників базових шкіл працював постійно діючий семінар з питань 
модернізації управлінської діяльності, де розглядались теми: 

– «Створення освітньо-виховного середовища для формування життєвих 
компетентностей школяра» (27 березня, Любешівський район); 

– «Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального 
закладу (7 листопада, м. Луцьк). 

Для новопризначених керівників ЗНЗ проведено навчально-методичні 
семінари: 

– «Модернізація управління навчально-виховним процесом, засобами 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (6 листопада, 
Локачинський район); 

– «Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі, 
управлінській діяльності школи» (2 грудня, Луцький район). 

Протягом року проведено: 
– науково-практичний семінар для заступників директорів з виховної роботи 

«Адаптивне управління виховною роботою: шлях до гармонії» (26 лютого, 
м. Ковель, Вознюк В. С., Щоголєва Л. О.); 

– проблемний семінар для керівників ЗНЗ «Моніторинг якості 
профкомпетентності педагога» (17 лютого, м. Нововолинськ, Лук’янчук Г. Я.);  

– міський семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи 
«Акмеологічні підходи до управління системою виховної роботи: шлях до 
гармонії» на базі НВК «ЗОШ – ліцей» № 11 м. Ковеля (11 березня, м. Ковель, 
Вознюк В. С., Щоголєва Л. О.);  

– методичний семінар новопризначених керівників шкіл та резерву кадрів 
«Планування роботи навчального закладу» (26 березня, м. Любомль, 
Щоголєва Л. О.); 

– обласний науково-практичний семінар «Адаптація та соціальна 
компетентність як умова конструктивного розвитку особистості 
старшокласника в умовах вечірньої школи» (20 березня, КЗ «Луцька вечірня 
школа (змінна) Луцької міської ради», Лук’янчук Г. Я., Остапйовський І. Є.); 
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– районний методичний семінар директорів шкіл та резерву на керівні посади 
«Професійна компетентність сучасного керівника закладу освіти» (28 березня, 
смт Іваничі, Вознюк В. С.); 

– методичний семінар керівників навчальних закладів м. Луцька «Освітня 
інноватика в умовах функціонування спецЗОШ» (25 квітня, Вознюк В. С., 
Щоголєва Л. О.); 

– проблемний семінар для керівників навчальних закладів «Формування 
корпоративної культури навчального закладу» (29 квітня, Рожищенський 
район, Турчик І. В.);  

– семінар-практикум для завідувачів та методистів ДНЗ «Контрольно-
аналітична діяльність у системі адаптивного управління ДНЗ» (16 травня, 
м. Ковель, Вознюк В. С., Щоголєва Л. О.); 

– семінар-практикум для заступників директорів ЗНЗ «Формування 
конкурентоспроможного випускника в сучасному навчальному закладі» 
(20 травня, с. Бубнів Локачинського району, Щоголєва Л. О.); 

– семінар-заняття школи резерву керівних кадрів закладів освіти 
Іваничівського району «Система управління розвитком профкомпетентності 
керівника закладу освіти» (24 червня, смт Іваничі, Вознюк В. С.); 

– семінар-практикум для директорів і заступників директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів «Методичні засади типового алгоритму 
організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти» 
(30 жовтня, ВІППО, Остапйовський І. Є.);  

– проблемний семінар для директорів ЗНЗ «Інноваційні технології в 
управлінській діяльності» (31 жовтня, с. Колпитів Локачинського району, 
Вознюк В. С.); 

– проблемний семінар для керівників навчальних закладів «Діагностика 
стану корпоративної культури навчального закладу» (19 листопада, 
с. Кременець Рожищенського району, Турчик І. В.); 

– семінар-заняття школи резерву керівних кадрів закладів освіти 
Іваничівського району «Інноваційні технології в управлінській діяльності» 
(7 листопада, смт Іваничі, Вознюк В. С.). 

 
4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 

майстерності педагогічних працівників тощо 
 

«Учитель року – 2014» 
 

Конкурс проходив на виконання таких нормативних документів: 
– Указ Президента України від 29 червня 1995 р. № 489 «Про всеукраїнський 

конкурс “Учитель року”»; 
– Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638; 
– рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2013 р. 

№ 2/1-19; 
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– наказ Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2013 року № 1255 
«Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року–2014”»; 

– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 
2 вересня 2013 р. № 456 «Про проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського 
конкурсу “Учитель року–2014”». 

У ІІ (обласному) турі конкурсу взяли участь 72 педагоги. Із них: 
– 18 у номінації «Початкові класи»; 
– 16 – «Географія»; 
– 15 – «Трудове навчання»; 
– 13 – «Директор школи»; 
– 11 – «Світова література». 
 
Порівняно з попереднім конкурсом за педагогічним стажем учасниками 

обласного туру стали більш досвідчені педагоги: шість колег мали стаж від 5 до 10 
років, що складає 8,3 % учасників; переважають педагоги, які працюють від 10 до 
20 років, – 40 осіб (55,6 %), 26 конкурсантів мали стаж понад 20 років (36,1 %).  

Відділи освіти Горохівської, Іваничівської, Локачинської, Любешівської, 
Ратнівської райдержадміністрації, управління освіти Луцької міської ради 
представили учасників у всіх п’яти номінаціях конкурсу. 

В цьому році успішно виступили педагоги міста Луцька, чотири з яких стали 
переможцями, один – лауреатом. У трьох номінаціях лауреатами стали 
педагоги Луцького району. Педагогічні працівники міст Володимира-
Волинського та Нововолинська, Камінь-Каширського, Ратнівського, 
Рожищенського, Ковельського, Локачинського, Маневицького, Іваничівського 
районів здобули визнання у двох номінаціях, в одній – учителі 
Старовижівського, Горохівського, Любешівського районів та міста Ковеля. 

33 педагогічних працівники з усіх районів та міст області стали переможцями 
в окремих номінаціях конкурсу.  

Серед учасників обласного туру конкурсу – 49 педагогів із сільських та 
селищних шкіл, що становить 68 % загальної кількості, 23 – із міських ЗНЗ (32%). 

15 учасників конкурсу (20 %) працюють у гімназіях та ліцеях. 
Переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2014» визнано: 
– Денисюк Наталію Михайлівну, вчителя географії КЗ «Луцький НВК 

Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради»; 
– Прадійчук Олену Лук’янівну, вчителя світової літератури ЗОШ І–ІІІ ст. 

смт Люблинець Ковельського району; 
– Васійчук Оксану Володимирівну, вчителя початкових класів КЗ «Луцький 

НВК № 26 Луцької міської ради»; 
– Теплякову Світлану Миколаївну, вчителя трудового навчання КЗ «Луцький 

НВК Загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей Луцької міської 
ради»; 

– Кицю Андрія Іларіоновича, директора «Луцької спеціалізованої школи 
І–ІІІ ст. № 1 Луцької міської ради». 
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У ІІІ (заключному) турі конкурсу Денисюк Наталія Михайлівна, вчитель 
географії Комунального закладу «Луцький НВК Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. 
№ 22 – ліцей Луцької міської ради», стала лауреатом, зайнявши ІІ місце. 
Васійчук Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів Комунального 
закладу «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради», – фіналіст конкурсу. 

 
«Учитель року – 2015» 

 
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 р. № 489 «Про 

Всеукраїнський конкурс “Учитель року”», відповідно до Положення про 
Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України від 26 червня 2014 р., наказу Міністерства освіти і науки 
України від 18 вересня 2014 р. № 1053, листа Міністерства освіти і науки України 
від 5 листопада 2014 р. № 1/9-578 та наказу управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 29 жовтня 2014 р. № 463 «Про проведення ІІ (обласного) 
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» Волинським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти організовано проведення І та ІІ турів 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінаціях: «Українська мова і 
література», «Образотворче мистецтво», «Хімія», «Правознавство». 

 
ІІ (обласний) тур проведено у два етапи: 
На І (заочному) етапі з 1 по 5 грудня 2014 року проходило оцінювання 

інтернет-ресурсу переможців цього туру. Сайти та блоги учасників конкурсу 
оцінювали кращі фахівці відповідних предметів з усіх районів та міст області. 

ІІ етап, який проходив із 1 по 26 грудня 2014 року, включав самопрезентацію 
педагогів, співбесіду, тестову роботу, виконання освітнього проекту, майстер-
клас, конкурсний урок та його самоаналіз. На відміну від усіх попередніх років, 
обласний тур конкурсу проходив не лише у обласному центрі: 

1–5 грудня – «Українська мова і література» (Луцька гімназія № 21 імені 
Михайла Кравчука Луцької міської ради); 

8–13 грудня – «Образотворче мистецтво» (Ковельський НВК № 11 
Ковельської міської ради); 

15–19 грудня – «Хімія» (Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» 
Луцького району);  

22–26 грудня – «Правознавство» (Рожищенський НВК № 4 «ЗОШ І–ІІІ ст. – 
гімназія» м. Рожище Рожищенського району). 

У ІІ (обласному) турі конкурсу взяли участь 49 педагогів області, з них по 
номінаціях: «Українська мова та література» – 14, «Образотворче мистецтво» – 
10, «Хімія» – 13, «Правознавство» – 12.  

І та ІІ тури ще раз підтвердили значимість Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» у виявленні та підтримці творчої праці педагогічних 
працівників, підвищенні їх професійної майстерності, популяризації 
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педагогічних здобутків, приверненні уваги громадськості, органів влади до 
освітянських проблем, засвідчили піднесення ролі вчителя у суспільстві.  

 
Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 р. 
№ 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації 
“Керівник гуртка – 2014”», наказу управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 09.01.2014 р. № 3 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2014”» 
та з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації педагогічних 
здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних навчальних закладів 
проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 
«Керівник гуртка – 2014». На обласний етап конкурсу представлено 22 роботи 
за соціально-реабілітаційним, науково-технічним та дослідницько-
експериментальним напрямами.  

Переможці конкурсу (наказ управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів “Джерело творчості”  у номінації “Керівник гуртка – 2014”» від 
11.04.2014 р. № 186): 

– Бич Володимир Васильович – керівник гуртка КУ «Волинська обласна 
Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція російської 
літератури); 

– Бондар Ярослава Степанівна – керівник гуртка Луцького міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (науково-технічний напрям, 
інформаційно-технічний профіль, інформатика); 

– Кадлубицький Павло Іванович – керівник гуртка Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської обласної державної адміністрації 
(науково-технічний напрям, спортивно-технічний профіль, автомоделювання –
трасові моделі); 

– Мазурик Валерій Володимирович – керівник гуртка КУ «Волинська 
обласна Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, 
відділення комп’ютерних наук, секція основ алгоритмізації та програмування); 

– Пахачук Сергій Сергійович – керівник гуртка КУ «Волинська обласна Мала 
академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення 
технічних наук, секція робототехніки); 

– Роїк Віта Іванівна – керівник гуртка КУ «Волинська обласна Мала академія 
наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення математики); 
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– Соловей Ірина Василівна – керівник гуртка Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської обласної державної адміністрації 
(науково-технічний напрям, інформаційно-технічний профіль, користувачі 
персональних комп’ютерів); 

– Соловенюк Микола Миколайович – керівник гуртка Центру науково-
технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної державної 
адміністрації (науково-технічний напрям, предметно-технічний профіль); 

– Титаренко Наталія Олександрівна – керівник гуртка КУ «Волинська 
обласна Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, 
відділення філософії та суспільствознавства, секція теології, релігієзнавства 
та історії релігії). (Січень–лютий, Никитюк І. В., Погонська О. М.). 

 
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» 

 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс “Шкільна 
бібліотека”» від 25.01.2012 р. № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10.02.2012 р. за № 209/20522, Міністерства освіти і науки України від 
08.04.2013 р. № 417 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Шкільна 
бібліотека” у 2013/2014 навчальному році» управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації «Про участь у Всеукраїнському 
конкурсі “Шкільна бібліотека” у 2013/2014 навчальному році» від 29.07.2013 р. 
№ 426, «Про затвердження складу організаційного комітету та журі 
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека”» від 
31.12.2013 р. № 746 та з метою запровадження інновацій у діяльність шкільних 
бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, 
бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів, виявлення 
інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів, поширення та впровадження кращого 
бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 
підвищення престижу бібліотечної професії проведено ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у трьох номінаціях: «Шкільна 
бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», «Методист-
порадник», «Бібліотечний веб-ресурс». На розгляд журі надіслано 33 роботи.  

Переможці конкурсу у номінаціях (наказ управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації № 224 від 05.05.2014 р.): 

– «Методист-порадник» – Данилюк Оксана Миколаївна, методист районного 
методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської районної державної 
адміністрації; 

– «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» – Дацюк 
Марія Іванівна, завідувач шкільної бібліотеки КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради»; 

– «Бібліотечний веб-ресурс» – Антонюк Світлана Михайлівна, завідувач 
шкільної бібліотеки КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 
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Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради». (Лютий–
березень, Никитюк І. В., Іванова В. П.). 

 
Всеукраїнський конкурс  

веб-сайтів позашкільних навчальних закладів 
 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 17.08.2012 р. № 922 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів», від 19.03.2014 р. № 240 
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних 
навчальних закладів у 2014 році», листа Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти від 24.04.2014 р. № 14.1/10-1167, наказу управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації від 11.04.2014 р. № 187 «Про 
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних 
навчальних закладів у 2014 році» та з метою формування інформаційного 
освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду 
використання інформаційно-комунікаційних технологій проведено І етап 
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів 
області. На розгляд журі надійшло 11 заявок.  

Переможці конкурсу в номінаціях (наказ управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 15 вересня 2015 р. № 364): 

– веб-сайт обласного позашкільного навчального закладу – Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 
обласної державної адміністрації (директор І. А. Стельмащук); 

– веб-сайт міського позашкільного навчального закладу – Луцький міський 
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (директор І. Є. Данильчук); 

– веб-сайт районного позашкільного навчального закладу – Турійський 
будинок дитячої творчості (директор З. І. Литвинюк). (Квітень–травень, 
Никитюк І. В., Погонська О. М.). 

 
Протягом року проведено і взято участь: 
– ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами футболу» (6–15 травня, 
Дикий О. Ю.); 

– Участь у проведенні обласного конкурсу «Класний керівник професійно-
технічного навчального закладу» (наказ управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 26.02.2014 р. № 91). (Квітень, Никитюк І. В.); 

– Обласний етап огляду фотоматеріалів щодо організації навчального 
середовища учнів для 1-х класів (15–29 квітня, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.). 

 
«Моє покликання – методист» 

 
На виконання листа ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України № 01-02/111 від 28.02.2014 р. та з метою підтримки творчої діяльності 

77 
 



керівників структурних підрозділів і педагогічних працівників інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів, 
що обіймають посади методистів, у травні-червні 2014 року проходив 
І (обласний) тур ІІІ Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – 
методист» на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти у 
номінаціях: «Науково-методичне забезпечення початкової загальної освіти», 
«Науково-методичне забезпечення профільного навчання в старшій школі», 
«Науково-методичне забезпечення формування предметних компетентностей 
відповідно до освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти та навчальних програм». 

В обласному турі взяло участь 12 педагогічних працівників – завідувачі та 
методисти районних (міських) методичних кабінетів з питань управління 
навчальними закладами з Горохівського, Іваничівського, Камінь-Каширського, 
Локачинського, Любешівського, Луцького, Маневицького, Рожищенського 
районів та міст Луцька, Нововолинська.  

Учасниками було представлено: власний творчий портрет; презентацію 
навчальних, навчально-методичних, науково-методичних розробок щодо 
впровадження інноваційних педагогічних технологій в управлінні навчальними 
закладами. Учасники брали участь у дискусії, мали змогу обмінятися думками, 
своїм педагогічним досвідом. 

Матеріали переможців обласного туру: Сушик Лесі Богданівни, методиста 
міського методичного кабінету управління освіти Луцької міської ради, Редкоус 
Ірини Євгенівни, методиста районного методичного кабінету відділу освіти 
Луцької райдержадміністрації, брали участь у заключному турі в місті Києві.  

Методист міського методичного кабінету управління освіти Луцької міської 
ради Сушик Леся Богданівна стала лауреатом (ІІ місце). 

Конкурсні матеріали переможців та лауреатів Всеукраїнського методичного 
турніру занесено до обласного та Всеукраїнського інформаційно-аналітичних 
банків даних та каталогу досягнень педагогів Волині й України відповідно до 
вимог чинного законодавства щодо збереження авторських прав.  

 
Парк педагогічної майстерності 

 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.06.2011 р. № 596 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс “Парк педагогічної майстерності”», на виконання листа Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти від 22.01.2014 р. «Про ІІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу “Парк педагогічної майстерності”» Волинський 
інститут післядипломної педагогічної освіти організував участь 
загальноосвітніх навчальних закладів області в ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу «Парк педагогічної майстерності».  

Конкурс проводився за темою «Система виховання як засіб формування 
конкурентоспроможної особистості з високим рівнем життєвих компетенцій» 
протягом 2011–2015 років з метою підтримки творчої педагогічної діяльності 
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працівників загальноосвітніх навчальних закладів і популяризації вчительських 
здобутків у створенні системи виховання.  

Педагоги Волині взяли участь у номінаціях: «Галерея інноваційного пошуку», 
«Майстерня професійного самовдосконалення», «Галерея дозвілля». 

Всього на обласному рівні у Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної 
майстерності» взяло участь 32 роботи. Всі матеріали відповідали вимогам 
Положення та були надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти для розгляду та експертної оцінки членами журі.  

Роботи семи учасників з Волинської області визнано кращими.  
 

Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій 
 

Відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2014 рік 
відділом новацій та передових педагогічних технологій у травні – червні 
2014 року проводився заочний тур Міжнародного фестивалю педагогічних 
інновацій, де навчальні заклади області презентували результати досліджень 
сучасного змісту освіти, авторські методики, технології, інноваційні методи та 
форми роботи, моделі навчального та виховного процесів, управлінської 
діяльності за такими номінаціями: 

– інновації у сфері дошкільної освіти – дві роботи;  
– інновації в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 

та позашкільному навчальних закладах – п’ять робіт; 
– інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами – три 

роботи; 
– інновації у неперервному розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника – шість робіт. 
Найактивнішими виявилися навчальні заклади міст Нововолинська, Луцька, 

Ковеля, Луцького та Камінь-Каширського районів.  
18–19 вересня на базі Черкаського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників відбувся очний етап Міжнародного фестивалю 
педагогічних інновацій, участь в якому взяли два педагоги області – переможці 
заочного туру.  

 
5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
 
Основними напрямками роботи Волинського ІППО з обдарованими 

дітьми є: 
– організація та проведення наукових досліджень з питань навчання і 

виховання обдарованої молоді; 
– впровадження ефективних методик, засобів і технологій для навчання, 

виховання і розвитку обдарованої молоді; 
– підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

які працюють з обдарованими дітьми; 
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– науково-методичне забезпечення роботи педагогів з обдарованою 
молоддю; 

– організація, проведення та фінансування всеукраїнських учнівських 
олімпіад і конкурсів; 

– проведення інтелектуальних змагань для обдарованої учнівської молоді, 
сприяння участі у всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних і творчих 
змаганнях;  

– узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи навчальних 
закладів нового типу з питань організації роботи з обдарованими дітьми. 

 
В Інституті склалася певна система роботи з обдарованими дітьми, 

зокрема:  
– розроблено завдання для проведення ІІ етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад; 
– забезпечено організаційне проведення ІІІ (обласного) етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад; 
– проведено відбірково-тренувальні збори до ІV етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад; 
– організовано участь команд Волинської області у ІV етапі всеукраїнських 

учнівських олімпіад; 
– організовано участь команд у всеукраїнській олімпіаді з інформаційних 

технологій, волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування; 
– працює школа обдарованих дітей з інформатики; 
– взято участь у роботі оргкомітету (секретар) ІV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з астрономії (Савош В. О., березень, м. Львів); 
 – проведено в області Міжнародний природничий інтерактивний конкурс 

«Колосок–2014 (весняний і осінній етапи)» (Савош В. О. – координатор в 
області, Сокол Н. П. – координатор у м. Луцьку); 

– підготовлено проект наказу «Про тренувально-відбіркові збори кандидатів-
учасників IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад» (Сокол Н. П., лютий); 

– підготовлено проект наказу «Про відрядження учнів на IV етап 
всеукраїнських учнівських олімпіад» (Сокол Н. П., березень); 

– підготовлено проект наказу «Про проведення І–ІІІ етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2014/2015 навчальному році» (Сокол Н. П., вересень); 

– підготовлено проект наказу «Про затвердження складу журі, експертів-
консультантів та предметно-методичних комісій із підготовки завдань ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014/2015 навчальному році» 
(Сокол Н. П., листопад); 

– узагальнено і подано в обласне управління освіти інформацію щодо членів 
журі IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014/2015 навчальному 
році (Сокол Н. П., листопад); 

– поповнено «Банк інтелектуальних досягнень дітей області» (Сокол Н. П.); 
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– підготовлено проект наказу «Про підсумки участі школярів області у 
другому етапі Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу 
“Колосок–2013”» (Савош В. О., лютий); 

– підготовлено проект наказу «Про підсумки участі школярів області у 
першому етапі Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу 
“Колосок”–2014» (Савош В. О., вересень); 

– підготовлено проект наказу «Про організацію участі школярів області у 
Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “Колосок” у 2014/2015 
навчальному році» (Савош В. О., вересень); 

– підготовлено завдання для обласного етапу конкурсу з української мови 
ім. П. Яцика (листопад–грудень, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.); 

– проведено обласний етап конкурсу з української мови ім. П. Яцика 
(13 грудня, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.). 

 
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. 

№ 1/9-735 «Про проведення Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального 
мистецтва», наказу управління освіти і науки Волинської обласної 
держадміністрації від 20.01.2014 р № 21 та з метою активізації творчого 
потенціалу вихованців дошкільних навчальних закладів, виявлення і розвитку 
талановитих дітей дошкільного віку відбувся Всеукраїнський фестиваль 
дитячого театрального мистецтва. Переможцем обласного етапу став 
дошкільний навчальний заклад смт Люблинець Ковельського району – третє 
(призове) місце серед дошкільних закладів України. 

Підготовлено участь дітей дошкільного віку області у Міжнародному 
природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній» (листопад, 
Березіна О. М., Бондарук Н. П., Савош В. О.). 

Відповідно до листа Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Серце до серця» від 26.09.2014 р. № 09/26-01 «Щодо проведення 
ІІ Всеукраїнського конкурсу есе “Я – європеєць” та з метою виявлення й 
підтримки творчих обдарованих дітей, формування у молоді активної життєвої 
позиції, привернення уваги до розвитку українсько-литовських відносин у 
різних сферах суспільного життя, пропаганди європейських цінностей, 
демократичних принципів державного устрою та належної організації конкурсу 
проведено перший етап ІІ Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць»  
(жовтень–грудень, Никитюк І. В., Іванова В. П., Сова О. О., Мочкіна Л. І.). 

Забезпечено науково-методичний супровід ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 
олімпіади з математики (грудень, січень), ХІ обласної математичної олімпіади 
імені М. П. Кравчука (заочний тур – січень-травень, очний – листопад), 
XVІІ Всеукраїнського турніру юних математиків. Є три переможці ІV етапу 
Всеукраїнської олімпіади з математики у 2014 році: три дипломи третього 
ступеня (Трачук Т. В.). 

Забезпечено науково-методичний супровід та організаційну діяльність 
обласної школи для обдарованих дітей з математики для учнів 1–4, 5–7 класів 
(Трачук Т. В.). 
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Взято участь у позашкільному заході «Майбутнє лісу – у твоїх руках» (день 
спеціаліста) (18 вересня, Волинська державна обласна універсальна наукова 
бібліотека імені Олени Пчілки, Юровчик В. Г.). 

Здійснено науково-методичний супровід проведення IV етапу ХІV Міжнародного 
конкурсу з української мови імені П. Яцика (Сова О. О., січень). 

Здійснено науково-методичний супровід проведення IV етапу 
ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка (Сова О. О., лютий).  

Здійснено науково-методичний супровід проведення ІІ та ІІІ етапів 
V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка (Сова О. О., листопад, грудень). 

Здійснено розробку завдань для ІІІ етапу ХV Міжнародного конкурсу з 
української мови імені П. Яцика (Сова О. О., грудень). 

 Забезпечено участь у міжнародній учнівській програмі, організованій 
Американськими радами (Програма учнівського обміну в рамках програми 
FLEX та Посольством США в Україні). (Свиридюк Т. В.). 

Організовано та проведено літературно-мистецьке свято для учнів, які 
вивчають польську мову, «Різдво йде!» (Бондарук Л. М., грудень). 

Організовано та проведено обласний літературний конкурс знавців польської 
мови та літератури (Бондарук Л. М., квітень). 

Проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний 
урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 
(6–15 травня, Дикий О. Ю.).  

Здійснено науково-методичний супровід ХVІІ Всеукраїнського турніру юних 
математиків (протягом року, Сташенко М. О., Трачук Т. В.). 

Проведено Волинську інтернет-олімпіаду з програмування. Сайт олімпіади 
http://vippoolimp.16mb.com/joomla/index.php 

Забезпечено роботу «Школи олімпійського резерву», сайт школи. 
Забезпечено науково-методичний супровід та організаційну діяльність 

обласних шкіл для обдарованих дітей з інформатики (січень–травень; вересень–
грудень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.). 

Забезпечено науково-методичний супровід і проведено Волинську учнівську 
інтернет-олімпіаду з програмування (жовтень–листопад, працівники відділу 
інформатики та ІКТ). 

Організовано участь школярів Волинської області у Всеукраїнській зимовій 
природничій школі «Геліантус – дружнє коло» (м. Харків, 10–16 січня, 
Тирак Р. О.). 

Організовано проведення V Міжнародної природничої гри «Геліантус – 
2014» у загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області (11 грудня, 
Тирак Р. О., Кащенюк М. Р.). 
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Місце Волинської області за результатами IV етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад 2013/2014 н. р. 

 
№ 
з/п Назва предмета 2014 р. 2013 р. 

1 Українська мова 7–9 11 
2 Хімія 7 4 
3 Екологія 3 8–9 
4 Фізика 7–8 17–19 
5 Географія 9 9–11 
6 Французька мова 9–11 16–17 
7 Математика 12–13 10–12 
8 Англійська мова 11–18 25–27 
9 Німецька мова 14 5–6 
10 Біологія 14–15 11 
11 Історія України 16–17 11–15 
12 Інформатика 18–28 16–19 
13 Астрономія 21–28 16–18 

 
Загальне місце Волинської області за 2014 рік – 14. 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.2014 р. 

№ 672 «Про результати проведення ІV етапу всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році» 43 учні області 
отримали перемогу, в т. ч. нагороджені дипломами І ступеня – три учні, 
ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 29 учнів. 

 
Кількість переможців ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

Предмет Диплом 
І ступеня 

Диплом 
ІІ ступеня 

Диплом 
ІІІ ступеня Всього 

1 2 3 4 5 
Українська мова  

і література 1 1 1 3 

Географія  2 2 4 
Біологія – 2 – 2 

Хімія 1 1 2 4 
Економіка – – 2 2 
Екологія 1 1 2 4 
Історія  – – 5 5 

Правознавство – 1 1 2 
Англійська мова – 1 – 1 
Німецька мова – – 2 2 

Французька мова – 1 – 1 
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1 2 3 4 5 
Іспанська мова – – 1 1 
Російська мова  

і література – – – – 

Інформатика – – – – 
Математика – – 3 3 

Фізика – – 4 4 
Астрономія – – – – 

Трудове навчання – – – – 
Інформаційні 

технології – – 2 2 

Педагогіка  
та психологія – 1 – 1 

Фізична культура – – 2 2 
Всього 3 11 29 43 

 
6. Науково-методичний супровід виховної роботи 
 
Продовжено роботу: 
– постійно діючого семінару для методистів з виховної роботи районних 

(міських) методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань заступників 
директорів шкіл з виховної роботи «Формування превентивного середовища як 
основа ефективної реалізації моделі виховної системи освітнього закладу» 
(25 квітня, Никитюк І. В., ВІППО); 

– обласної школи перспективного педагогічного досвіду «Школа – центр 
духовно-морального розвитку особистості» (23 квітня, 7 жовтня, Никитюк І. В., 
КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського” Луцької міської ради 
Волинської області»); 

Організовано і проведено: 
– постійно діючий семінар методистів з виховної роботи районних (міських) 

методичних кабінетів, заступників директорів шкіл з виховної роботи: 
 – «Сучасний зміст виховання як науково обґрунтована система 

загальнокультурних і національних цінностей» (15 травня, Никитюк І. В., 
ВІППО); 

 – «Виховна система у контексті життєтворчості особистості» 
(Никитюк І. В., Іванова В. П., 2 грудня, ВІППО, 3 грудня, м. Нововолинськ); 

– постійно діючий семінар для методистів з предметів художньо-естетичного 
циклу районних (міських) методичних кабінетів «Упровадження інноваційних 
художньо-педагогічних технологій у систему шкільної освіти» (27 листопада, 
Червінська Н. Л., Камінь-Каширський район); 

– науково-теоретичний семінар «Патріотичне виховання дітей та учнівської 
молоді у контексті історії рідного краю» з участю керівників шкіл, педагогів-
організаторів, класних керівників (13 листопада, Олешко П. С., Никитюк І. В., 
Іванова В. П, ВІППО); 

84 
 



– семінар-практикум для керівників методичних об’єднань учителів 
музичного мистецтва «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» 
(30 квітня, Червінська Н. Л., НВК «Маневицька ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 – гімназія 
ім. А. П. Бринського»); 

– семінар-практикум для шкільних бібліотекарів «Упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкільних бібліотек» 
з участю Данилюк О. М., методиста районного методичного кабінету відділу 
освіти Ківерцівської РДА, переможця ІІ (обласного) етапу, лауреата 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році 
в номінації «Методист-порадник» (20 червня, Никитюк І. В., Іванова В. П., 
ВІППО, Волинська обласна бібліотека для юнацтва). 

 
Проведено круглі столи для вчителів: 
– музичного мистецтва «Пісня буде поміж нас» (65 років від дня народження 

Володимира Івасюка, видатного українського поета і композитора, 
основоположника сучасної української естрадної музики) (29 січня, 
Червінська Н. Л., обласна бібліотека для юнацтва); 

– образотворчого мистецтва «До 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка» (5 березня, Червінська Н. Л., ВІППО, обласна бібліотека для 
юнацтва). 

Проведено аналіз навчально-виховної діяльності загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів та роботи РМК (травень, жовтень, 
Червінська Н. Л., Горохівський, Камінь-Каширський райони; червень, 
листопад, Никитюк І. В., Горохівський район, м. Нововолинськ). 

Проведено інтелектуально-патріотичний конкурс «Ми – українці» (23 
жовтня, КЗ «Луцький НВК № 26», Турчик І. В.). 

Проведено постійно діючий семінар методистів з виховної роботи районних 
(міських) методичних кабінетів «Виховна система школи у контексті 
педагогіки життєтворчої особистості» (2–3 грудня, ВІППО, Корнейко А. О.). 

 
7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів освіти 
 
Особлива увага приділялася впровадженню та реалізації Концепції розвитку 

інклюзивного навчання, затвердженої наказом МОН України від 01.10.2010 р. 
№ 912. На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 
01.03.2013 р. № 2/3-2 «Про впровадження інклюзивного навчання у 
загальоноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи» й відповідного 
рішення Волинської обласної ради проведено низку заходів. 

Забезпечувалася спеціальна підготовка та підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників для роботи з дітьми із особливостями психофізичного 
розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладах. До плану курсів підвищення кваліфікації 
керівників ЗНЗ, вихователів шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл, вихователів 
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дошкільних закладів, учителів початкових класів, практичних психологів, 
дефектологів введено спецкурс «Вступ до інклюзивної освіти. Діти з 
особливими освітніми потребами та організація їх навчання».  

Проводився моніторинг серед педагогів загальноосвітніх навчальних закладів 
області, створено базу даних учителів, які працюють в умовах інклюзивного 
навчання та потребують проходження курсів підвищення кваліфікації, 
сформовано їх групи. 

Систематично надавались консультації методистам райміськметодкабінетів, 
керівникам та педагогам ЗНЗ, ДНЗ, які працюють в умовах інклюзивного 
навчання, з питань організації та медико-психолого-педагогічного супроводу 
навчання дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, для методистів 
міських (районних) методичних кабінетів з питань інклюзивного навчання, 
педагогів, асистентів учителів, керівників ЗНЗ проведено науково-методичні 
семінари: «Корекційно-розвиткова складова як основа інклюзивного навчання», 
жовтень 2014 р., м. Луцьк (Коць В. В.), «Забезпечення диференційованого 
підходу до навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання», червень 2014 р., м. Луцьк (Коць В. В.). 

 У центрі уваги була підготовка педагогічних працівників для роботи із 
дітьми з особливостями психофізичного розвитку. З цією метою організовано 
та проведено обласні навчально-методичні семінари вчителів соціально-
побутового орієнтування «Впровадження інтерактивних методів навчання на 
уроках соціально-побутового орієнтування» на базі Рожищенського НРЦ 
(листопад, Барановська Р. Є.), вчителів-логопедів загальноосвітніх шкіл 
«Корекція заїкання у молодших школярів» на базі КЗ «Луцький НВК ЗОШ 
І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (листопад, 
Барановська Р. Є.).  

Для працівників райміськметодкабінетів, керівників та педагогів навчальних 
закладів методист Коць В. В. провела: семінар-нараду-практикум «Інклюзивна 
школа: особливості організації та управління» (лютий 2014 р., м. Луцьк), 
навчально-методичні семінари «Психолого-педагогічні стратегії в роботі з 
дітьми з особливими потребами» (жовтень 2014 р., м. Луцьк), «Підвищення 
якості надання корекційної допомоги дітям, які навчаються за індивідуальною 
та інклюзивною формами навчання» (листопад 2014 р., м. Луцьк), семінари-
практикуми «Діти з особливими освітніми потребами у дошкільному 
навчальному закладі» (жовтень 2014, м. Луцьк), «Роль і завдання психолого-
педагогічних стратегій у підготовці дітей дошкільного віку до інклюзивного 
навчання» (листопад, 2014 р., м. Луцьк), круглий стіл «Стан інклюзивного 
навчання та залучення дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітній простір» (листопад 2014 р., м. Луцьк). 

Крім того, Коць В. В. взяла участь у науково-методичному семінарі 
«Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу з учнями- 
сиротами та учнями з особливими освітніми потребами» (жовтень 2014 р., 
Луцький центр професійно-технічної освіти), семінарі-практикумі «Психолого-
педагогічні особливості дітей із синдромом Дауна» (грудень 2014 р., м. Луцьк), 
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навчально-методичному семінарі «Психологічні аспекти профілактики 
ризикованої поведінки в освітньому середовищі» (грудень, 2014 р., м. Луцьк). 

 Значна увага приділялась використанню здоров’язбережних технологій у 
діяльності інтернатних та спеціальних навчальних закладів. З цією метою 
організовано заняття постійно діючої школи молодого вихователя «Школа на 
шляху до здорового способу життя. Майбутнє – за здоровою нацією» на базі 
Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат у (травень, 
жовтень, Барановська Р. Є.).  

Методисти Барановська Р. Є., Коць В. В. брали участь у науково-практичній 
онлайн-конференції «Реалізація інноваційних підходів у змісті Державного 
стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами» 
(15 жовтня).  

Також проведено обласний науково-методичний семінар «Корекційно-
розвиткова складова як основа інклюзивного навчання» (17 жовтня, ВІППО, 
Сташенко М. О.). 

 
8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
 
У 2014 р. діяльність методичної служби дошкільного виховання була 

зорієнтована на реалізацію основних положень освітньої політики, визначеної 
законами України, державними програмами, нормативними актами. 

Уся робота скеровувалася на створення умов, які сприяли зростанню 
творчого потенціалу педагогів, залученню їх до інноваційної, дослідницько-
пошукової роботи, формуванню потреби у самовираженні. Основні питання 
скеровувалися на запровадження інновацій, вітчизняного та зарубіжного 
перспективного педагогічного досвіду, спрямовували освітян на обмін 
досвідом, на ефективність партнерських професійних відносин.  

Реалізація проблемного питання «Підвищення якості дошкільної освіти через 
модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності 
педагогічних працівників» вимагала вирішення в системі методичної роботи 
конкретних завдань – створення умов для підвищення кваліфікації, 
професійного рівня освітян через систему якісного курсового та міжкурсового 
навчання. 

Це відбувалося через курси підвищення кваліфікації педагогів дошкільних 
навчальних закладів: вихователів вищої (дві групи), першої (дві групи), другої 
категорії (дві групи), вихователів груп раннього віку (одна група), вихователів-
методистів (одна група), музичних керівників (дві групи), завідувачів (дві 
групи), інноваційні технології в ДНЗ (одна група), творча майстерня 
вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька Л. А. Піддубної «Проектна 
діяльність у дошкільному навчальному закладі» (одна група) – всього 18 груп 
педагогів.  

Своєчасне інформування освітян області з питань педагогіки, психології, 
освітньої інноватики.  
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Інформаційному забезпеченню освітян області сприяли проведені науково-
практичні семінари, семінари-наради, майстер-класи, соціально-педагогічні 
тренінги, авторська школа, творча майстерня, круглі столи, школа молодого 
вихователя, де педагоги своєчасно ознайомлювалися з тенденціями в освіті, 
ефективними методиками та технологіями навчання тощо.  

Для методистів, спеціалістів з дошкільної освіти рай (міськ) управлінь 
(відділів освіти) проведено: 

– семінар-нараду «Дитячими садками світу» (13 травня, Березіна О. М., ВІППО); 
– інструктивно-методичну нараду щодо підсумків роботи за 2013/2014 

навчальний рік та завдань на 2014/2015 навчальний рік (25 червня, 
Березіна О. М., Соломіна Т. І., ВІППО); 

– семінар-нараду «Пріоритетні напрями освітньої діяльності в дошкільних 
навчальних закладах на 2014/2015 навчальний рік» (22 жовтня, Березіна О. М., 
ВІППО);  

– круглий стіл «Обговорення концепції розвитку освіти України на період 
2015–2025 років» (24 грудня, Березіна О. М., ВІППО). 

Формування в педагогів потреби, умінь і навичок самостійного фахового 
удосконалення з метою неперервного підвищення кваліфікації, набуття та 
вдосконалення педагогічної майстерності відбувалося під час засідань Школи 
молодого вихователя:  

– І засідання. «Методично-програмове забезпечення освітнього процесу в 
дошкільному навчальному закладі» (5 лютого, Березіна О. М., ВІППО); 

– ІІ засідання. «Пріоритетність соціально-морального розвитку особистості 
дошкільника» (24 вересня, Березіна О. М., ВІППО). 

Враховуючи рівень професійної компетентності педагогічних працівників та 
стан навчально-виховного процесу в ДНЗ області, в основу діяльності 
методичної служби, зорієнтованої на особистість педагога, покладено форми й 
методи організації діяльності, що допомагають кожному створити власну 
програму самовдосконалення: 

– соціально-педагогічний тренінг «Комунікативна компетентність педагога 
дошкільного навчального закладу». Метою тренінгу було опанування педагогами 
прийомів ефективного спілкування через ігрові методи навчання й техніку 
активного слухання (24 лютого, Березіна О. М., Остапйовський О. І., ВІППО); 

– майстер-клас для педагогів дошкільних навчальних закладів «Формування 
свободи дій і поведінки дошкільників засобами театралізованої діяльності» за 
участю лауреата Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«Вихователь року» в 2013 році Линник Тетяни Анатоліївни, вихователя 
дошкільного навчального закладу № 10 міста Луцька (19 березня, 
Березіна О. М., ВІППО). 

Результативно працювали: 
– авторська школа вихователя-методиста ДНЗ № 10 м. Луцька 

Гніровської О. З. «Модель організації методичної роботи в дошкільному 
навчальному закладі» (11–12 червня, Березіна О. М., ДНЗ № 10 м. Луцька); 
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– творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька 
Л. А. Піддубної «Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі» 
(17–28 лютого, Березіна О. М., ДНЗ № 23 м. Луцька, ВІППО). 

Зростанню методологічної підготовки, професійної культури та реалізації 
творчого потенціалу педагогів сприяли: 

– круглий стіл для завідувачів ДНЗ «Співпраця дошкільних навчальних 
закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-
педагогічної культури родин» (12 жовтня, Березіна О. М., ВІППО); 

– діяльність творчої групи педагогів дошкільних навчальних закладів з 
проблеми «Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку за 
програмою “Дитина”». Результатом стали методичні рекомендації «Система 
освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку» (протягом року, 
Березіна О. М.). 

Розроблено лекцію-презентацію «Базовий компонент дошкільної освіти. 
Предметно-практична компетенція» (травень, Березіна О. М.). 

Матеріали всіх заходів висвітлювались на сайті ВІППО. 
 
9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 
 
Участь у координаційно-методичній раді з питань розвитку позашкільної 

освіти області (січень, Никитюк І. В., управління освіти і науки 
облдержадміністрації). 

Участь у роботі журі обласного конкурсу соціально-педагогічних виховних 
систем позашкільних навчальних закладів (21 листопада, Никитюк І. В., 
ВОЕНЦ). 

 
Круглий стіл для методистів позашкільних навчальних закладів 

«Позашкільний навчальний заклад – центр гармонійного розвитку дітей та 
підлітків» з участю керівників обласних позашкільних навчальних закладів 
(14 лютого, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО, ЦНТТУМ; 22 жовтня, 
Никитюк І. В., Погонська О. М., ВОЕНЦ). 

Круглий стіл методистів «Інноваційні технології у забезпеченні якості 
позашкільної освіти» (24 жовтня, Вітюк В. В., Никитюк І. В., Погонська О. М., 
ВІППО). 

 
Надання консультативної допомоги керівникам навчальних закладів, 

учителям фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни», початкових класів з 
низки питань. 

 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 р. 

№ 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості’ у номінації 
“Керівник гуртка – 2014”», наказу управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 09.01.2014 р. № 3 «Про проведення обласного етапу 
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Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник 
гуртка – 2014”» та з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, 
популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників 
позашкільних навчальних закладів проведено обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014». На 
обласний етап конкурсу представлено 22 роботи за соціально-реабілітаційним, 
науково-технічним та дослідницько-експериментальним напрямами.  

Переможці конкурсу (наказ управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2014”» від 
11.04.2014 р. № 186): 

– Бич Володимир Васильович – керівник гуртка КУ «Волинська обласна 
Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція російської 
літератури); 

– Бондар Ярослава Степанівна – керівник гуртка Луцького міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (науково-технічний напрям, 
інформаційно-технічний профіль, інформатика); 

– Кадлубицький Павло Іванович – керівник гуртка Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської обласної державної адміністрації 
(науково-технічний напрям, спортивно-технічний профіль, автомоделювання – 
трасові моделі); 

– Мазурик Валерій Володимирович – керівник гуртка КУ «Волинська 
обласна Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, 
відділення комп’ютерних наук, секція основ алгоритмізації та програмування); 

– Пахачук Сергій Сергійович – керівник гуртка КУ «Волинська обласна Мала 
академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення 
технічних наук, секція робототехніки); 

– Роїк Віта Іванівна – керівник гуртка КУ «Волинська обласна Мала академія 
наук» (дослідницько-експериментальний напрям, відділення математики); 

– Соловей Ірина Василівна – керівник гуртка Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської обласної державної адміністрації 
(науково-технічний напрям, інформаційно-технічний профіль, користувачі 
персональних комп’ютерів); 

– Соловенюк Микола Миколайович – керівник гуртка Центру науково-
технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної державної 
адміністрації (науково-технічний напрям, предметно-технічний профіль); 

– Титаренко Наталія Олександрівна – керівник гуртка КУ «Волинська 
обласна Мала академія наук» (дослідницько-експериментальний напрям, 
відділення філософії та суспільствознавства, секція теології, релігієзнавства 
та історії релігії) (січень–лютий, Никитюк І. В., Погонська О. М.). 
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На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 17.08.2012 р. № 922 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів», від 19.03.2014 р. № 240 
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних 
навчальних закладів у 2014 році», листа Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти від 24.04.2014 р. № 14.1/10-1167, наказу управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації від 11.04.2014 р. № 187 «Про 
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних 
навчальних закладів у 2014 році» та з метою формування інформаційного 
освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду 
використання інформаційно-комунікаційних технологій проведено І етап 
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів 
області. На розгляд журі конкурсу надійшло 11 заявок.  

Переможці конкурсу у номінаціях (наказ управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації від 15 вересня 2015 р. № 364): 

– веб-сайт обласного позашкільного навчального закладу – Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 
обласної державної адміністрації (директор І. А. Стельмащук); 

– веб-сайт міського позашкільного навчального закладу – Луцький міський 
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (директор 
І. Є. Данильчук); 

– веб-сайт районного позашкільного навчального закладу – Турійський 
будинок дитячої творчості (директор З. І. Литвинюк) (квітень–травень, 
Никитюк І. В., Погонська О. М.). 

 
Здійснено експертну оцінку навчальних програм з позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму Волинської обласної Малої 
академії наук, Центру туризму, спорту та екскурсій (протягом року, 
Никитюк І. В., Погонська О. М.). 

 
VІ. Навчально-методична діяльність 
 
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої 

підготовки педагогічних працівників 
 
На виконання вимог Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення 

професійної підготовки педагогічних кадрів шляхом поглиблення, розширення 
й оновлення їх професійних знань, умінь і навичок підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів установ освіти області у Волинському інституті 
післядипломної педагогічної освіти здійснюється згідно з наказом управління 
освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 21 листопада 2013 р. № 658 
відповідно до освітньо-професійних програм і спрямоване на послідовне 
удосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення суми знань 
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і вмінь, розвиток особистісних можливостей, забезпечення соціального захисту 
та повнішої самореалізації педагога у процесі професійної діяльності. 

Забезпечено диференційований підхід до підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, групи слухачів комплектувалися з урахуванням їх 
освіти, фаху, стажу роботи, рівня професійної підготовки, результатів 
діагностики та індивідуальних запитів і потреб. У 2014 році підвищення 
кваліфікації здійснило 15 потоків курсів (152 навчальних групи). Навчальний 
процес здійснювався відповідно до Ліцензійних умов та освітньо-професійних 
програм підвищення кваліфікації. 

 
Кількість навчальних груп та слухачів  

курсів підвищення кваліфікації у 2014 році 
 

№ 
з/п Категорія слухачів Кількість 

груп 
Кількість 
слухачів 

1 2 3 4 

1 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів 10 304 

2 Заступники директорів з виховної роботи 1 35 

3 Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів 5 133 

4 Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури  2 45 

5 Вчителі музичного мистецтва,  художньої культури 3 109 

6 Класні керівники 1 43 

7 Педагоги-організатори 3 120 

8 Вчителі фізичної культури 8 225 

9 Вчителі основ здоров’я і ОБЖ 2 65 

10 Вчителі трудового навчання 4 131 

11 Вчителі історії, правознавства, етики, світоглядних дисциплін 6 169 

12 Вчителі української мови і літератури 11 305 

13 Вчителі світової літератури та російської мови 6 167 

14 Вчителі англійської мови 7 201 

15 Вчителі німецької та французької мов 2 51 

16 Вчителі географії та економіки 3 99 

17 Вчителі хімії 2 67 

18 Вчителі біології 3 69 

19 Вчителі біології, хімії, географії, які викладають 
природознавство 2 54 
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1 2 3 4 

20 Вчителі курсів духовно-морального спрямування «Основи 
християнської етики» 1 29 

21 Вчителі початкових класів 24 729 

22 Вихователі дошкільних навчальних закладів 17 540 

23 Вчителі фізики та астрономії 3 74 

24 Вчителі математики 8 220 

25 Вчителі інформатики 3 61 

26 Практичні психологи та соціальні педагоги 3 102 

27 Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання 3 62 

28 Вихователі груп продовженого дня 2 54 

29 Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів 2 67 

30 Логопеди шкіл та ДНЗ 2 34 

31 Шкільні бібліотекарі 2 67 

32 Творчі майстерні педагогів області 2 65 

           Всього 153 4496 
 

У навчальний процес впроваджувались активні та інтерактивні форми роботи, 
розширено практику в навчально-виховних закладах на базі перспективного 
педагогічного досвіду. Особлива увага зверталась на підвищення 
загальнокультурного рівня педагогів, їх економічної, мовної культури, 
комп’ютерної грамотності, забезпечення системного підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів. 

Упродовж 2014 року різними формами навчання охоплено 4473 педагоги, що 
становить 99,4 % замовлення (план – 4500 осіб, факт – 4473). 

 

Інформація про виконання плану  
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за 2014 рік, осіб 

 

№ 
з/п 

       Назва районів, 
       міст області 

І півріччя ІІ півріччя Рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Володимир-Волинський 67 69 63 6 44 43 38 5 111 112 101 11 

2 Горохівський 136 128 125 3 99 123 97 26 235 251 222 29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 Іваничівський 89 90 82 8 49 53 41 12 138 143 123 20 

4 Камінь-Каширський 189 21 19 2 96 113 96 17 285 134 115 19 

5 Ківерцівський 158 155 149 6 86 104 86 18 244 259 235 24 

6 Ковельський 101 76 71 5 59 73 53 20 160 149 124 25 

7 Локачинський 73 68 64 4 54 54 44 10 127 122 108 14 

8 Луцький 134 130 129 1 86 88 80 8 220 218 209 9 

9 Любешівський 149 148 148 – 113 118 105 13 262 266 253 13 

10 Любомльський 89 86 81 5 55 73 63 10 144 159 144 15 

11 Маневицький 148 151 149 2 106 121 104 17 254 272 253 19 

12 Ратнівський 98 94 94 – 69 84 71 13 167 178 165 13 

13 Рожищенський 101 102 101 1 76 77 68 9 177 179 169 10 

14 Старовижівський 79 83 78 5 61 75 59 16 140 158 137 21 

15 Турійський 67 68 58 10 39 39 25 14 106 107 83 24 

16 Шацький 43 42 35 7 29 25 16 9 72 67 51 16 

17 м. В.-Волинський 67 56 39 17 41 27 15 12 108 83 54 29 

18 м. Ковель 138 113 112 1 90 75 70 5 228 188 182 6 

19 м. Луцьк 445 423 386 37 310 330 289 41 755 753 675 78 

20 м. Нововолинськ 75 93 73 20 48 55 40 15 123 148 113 35 

21 ПТНЗ 83 55 41 14 36 34 32 2 119 89 73 16 

22 Школи інтернатного типу 96 82 73 9 66 56 51 5 162 138 124 14 

23 Інші 5 59 26 33 6 51 19 32 174 110 45 65 

          Всього 2625 2569 2373 196 1712 1927 1598 329 4500 4496 3971 525 

 
Напрями, за якими працював навчально-методичний відділ у 2014 році: 
– забезпечення підвищення ефективності курсової підготовки педагогічних 

кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; 
– діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у 

Волинському ІППО та Університеті менеджменту освіти НАПН України; 
– сучасні технології навчання та нові підходи до викладання на курсах 

підвищення кваліфікації; 
– сприяння впровадженню у навчальний процес активних та інтерактивних 

форм роботи, розширенню практики в навчально-виховних закладах на базі 
перспективного педагогічного досвіду; 

– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, комплектуючи групи слухачів з урахуванням їх 
освіти, фаху, стажу роботи, рівня професійної підготовки, результатів 
діагностики та індивідуальних запитів і потреб. 

За даний період відділом навчальної роботи: 
– визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу 

на курсах підвищення кваліфікації на 2014 рік; 
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– надавалась методична допомога з питання курсової підготовки відділам 
(управлінням) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів); 

– підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних 
та педагогічних кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН 
України у 2015 році (57 чоловік); 

– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
області у ВІППО на 2015 рік за очною та очно-дистанційною формами 
навчання (4500 слухачів); 

– здійснено аналіз результативності проходження курсової підготовки за І та 
ІІ півріччя, за рік у розрізі районів; 

– постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової 
підготовки освітян області. 

У зв’язку із запровадженням очно-дистанційної форми навчання зроблено: 
– технічне завдання; 
– методичні рекомендації щодо оформлення навчально-методичних 

матеріалів; 
– розроблено положення про очно-дистанційну форму навчання; 
– розроблено платформу для дистанційного навчання; 
– розпочато завантажування навчальної інформації. 
На 2014 р. було заплановано 15 потоків курсів (152 навчальних групи), під 

час яких працівниками відділу здійснювалась така робота: 
– розробка документації, необхідної для організації навчального процесу на 

курсах; 
– підготовка інформаційних стендових матеріалів для слухачів; 
– ведення обліку документації з питань організації навчального процесу 

(журнали, реєстраційні списки); 
– забезпечення кількісного складу слухачів, які проходять курсову 

підготовку згідно з планом-графіком; 
– підготовка та оформлення відповідних наказів про зарахування слухачів на 

курси; 
– оформлення та ведення обліку документів на слухачів за індивідуальною 

формою навчання; 
– проведення вхідного та вихідного тестування; 
– підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про курси підвищення 

кваліфікації за 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; 
– своєчасна і якісна підготовка фінансових документів на погодинну оплату 

курсів, семінарів, масових заходів; 
– заповнення карток персонального обліку виконання навчальної роботи на 

умовах погодинної оплати. 
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Циклограма 
проведення організаційної та навчальної роботи під час проведення курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ВІППО 
 

 
 
Протягом року здійснювалось консультування керівників та педагогів навчальних 

закладів Волинської області (за запитами) та індивідуальне консультування 
педагогів під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації. 

 
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з метою 

підготовки їх до профільного вивчення предмету проведено на курсах 
інформатики та семінарах (обласних, районних, міських) тренінги з: 

– основ візуального програмування; 
– основ безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі; 
– основ веб-дизайну; 
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– «Microsoft Excel у профільному навчанні»; 
– «Microsoft Access у профільному навчанні» 

(протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.). 
 
2. Упровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного 

навчання, самоосвіти тощо 
 
Навчальні мережеві проекти лабораторії інформатики ВІППО: 
 1. Блог для супроводу індивідуального навчання за дистанційною формою. 
 2. «Мережеві технології навчання». 
Навчальні веб 2.0-сайти: 
 1. ВІППОWikі. 
 2. «Дистанційне навчання вчителів». 
 3. Сайт «Відділ інформатики та ІКТ». 
 Дистанційні форми роботи з обдарованими учнями: 
 1. Волинська інтернет-олімпіада. 
 2. Заочна школа олімпійського резерву. 
 3. Дистанційний курс для учнів у системі Moodle. 
 
Підготовка науково-методичного забезпечення програм для слухачів очно-

дистанційного навчання (науково-педагогічні та педагогічні працівники 
Інституту).  

 
Участь у вебінарах учителів природничо-математичних спеціальностей, які 

викладають у 8–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, з проблеми 
«Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних 
працівників» (за дистанційним курсом, розробленим кафедрою інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті та методики їх використання Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського) 
(4, 13 березня, 7, 15 травня, Трачук Т. В., Юровчик В. Г.). 

 
3. Методичне забезпечення навчального процесу 
 
Умови професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації: 
– діагностика професійної компетентності педагогів; 
– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 
– упровадження інноваційних технологій навчання; 
– оновлення змісту освітніх програм; 
– запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі; 
– забезпечення практичної спрямованості курсів підвищення кваліфікації; 
– залучення педагогів-новаторів до навчального процесу; 
– організація зворотнього зв’язку. 
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Навчально-методичний комплекс до суспільно-гуманітарного модуля ОПП 
«Менеджмент освітніх інновацій» (пр. № 4 НМР від 16 жовтня, Сташенко М. О.). 

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Методологія та методи 
наукових досліджень» (Турчик І. В.). 

Навчально-методичний комплекс зі спецкурсу «Формування корпоративної 
культури в навчальному закладі» (Турчик І. В.). 

Підготовка навчально-методичних комплексів спецкурсів: «Політико-правові 
знання в структурі професійної компетентності педагога», «Політологічна 
пропедевтика», «Управління навчальною діяльністю молодшого школяра» 
(Корнейко А. О.). 

 
Протягом року розроблено і запроваджено в навчальний процес спецкурси: 
«Техніки управлінської діяльності» (пр. № 5 НМР від 18 грудня, Сташенко М. О.). 
«Лідерство – важливий спосіб інноваційного розвитку навчальних закладів» 

(Вознюк В. С.). 
«Формування професійної культури керівника навчального закладу» 

(Лук’янчук Г. Я.). 
«Управління навчальною та виховною діяльністю» (Лук’янчук Г. Я.). 
«Оцінювання компетентності педагогічних працівників засобами атестації» 

(Лук’янчук Г. Я.). 
«Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі» (Ткачук Н. М.). 
«Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади» (Ткачук Н. М.). 
«Формування екологічної компетентності вчителя початкових класів» 

(Поліщук Н. А.). 
«Формування екологічної компетентності педагога-дошкільника» (Поліщук Н. А.). 
 «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі 

шкільної та дошкільної освіти» (Поліщук Н. А.). 
«Основи музейної справи в сучасному загальноосвітньому навчальному 

закладі» (Камінська В. В.). 
«Технології професійного розвитку педагогів» (Вітюк В. В.). 
«Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів» (Григор’єва Н. В.). 
«Фінансова грамотність» для слухачів курсів учителів економіки (Гребенюк Т. С.). 
 
Розроблено конспекти лекцій-презентацій:  
«Навчання основ здоров’я на засадах компетентнісного підходу» (Никитюк Л. М.). 
«Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової 

школи» (Єндрущук С. М.). 
«Уміння учнів учитися як ключова компетентність шкільної освіти» (Вітюк В. В.). 
«Гуманізація навчання й освітнього середовища» (Вітюк В. В.). 
 
Розроблено матеріали лекційних та практичних занять:  
«Основи безпеки життєдіяльності», «Перша долікарська допомога при 

надзвичайних ситуаціях», матеріали до практичних занять тощо (протягом 
року, Дикий О. Ю.). 
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«Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх», «Розбудова 
превентивного виховного простору в сучасному навчальному закладі» 
(протягом року, Никитюк І. В.). 

Протягом року підготовлено практичні заняття «Викладання інформатики 
у початковій школі», «Впровадження ІКТ навчання», лекція-презентація 
«ІКТ-компетентності педагогів». 

Створення освітнього навчального простору «Офіс 365». 
Підтримка та використання дистанційних курсів у системі Moodle 

(лабораторія інформатики). 
Розроблено мультимедійні презентації до лекцій «Педагогічна майстерність 

учителя», «Педагогічна культура вчителя», «Творчість Василя Сухомлинського 
в сучасному освітньому просторі», «Толерантність в кроскультурному 
суспільстві», «Інтерактивна складова професійної діяльності педагога». 

 
Підготовлено методичні рекомендації:  
Андрейчин С. Р. Арт-методи в освітньому просторі: теорія і практика : метод. 

рек. / С. Р. Андрейчин. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 48 с. 
Казмірчук Н. М. Теоретичні та практичні аспекти формування навичок 

здорового способу життя у підлітків : метод. рек. / Н. М. Казмірчук. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – 52 с. 

Ясінська Ю. В. Формування лідерських якостей особистості : метод. рек. / 
Ясінська Ю. В. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 40 с. 

 
Надання методичної та інформаційної підтримки практичним психологам та 

соціальним педагогам. 
 
4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо 
 
Протягом звітного періоду проведено тринадцять навчально-методичних 

семінарів: 
Навчально-методичний семінар для фахівців служби «Психолого-педагогічні 

аспекти формування здорового способу життя в учнівської молоді» (ВІППО, 
11 лютого, Андрейчин С. Р.). 

Семінар учителів німецької мови «Організація комунікативно-діяльнісного 
підходу до вивчення німецької мови у 5 класі як другої іноземної. Культурологічне 
спрямування змісту навчального процесу» (25 лютого, Гешеліна Т. Б.). 

«Математичні ідеї українських математиків XIX – XX ст.», педагогічні 
читання (12 березня, ВІППО, Сташенко М. О.). 

Семінар учителів правознавства НТШ «Використання інноваційних технологій 
при викладанні правознавства у сучасній школі» (квітень, Оніщук О. Р.). 

Навчально-методичний семінар вчителів природознавства «Конструювання 
уроків природознавства через упровадження здоров’язбережних технологій» на 
базі «Школи сприяння здоров’ю» КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 Луцької 
міської ради» (8 квітня, Григор’єва Н. В.). 
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Навчально-методичний семінар для фахівців служби «Соціально-
психологічний супровід підлітків» (10 квітня, ВІППО, Андрейчин С. Р.). 

Навчально-методичний семінар для учителів міста Луцька «Християнська 
етика в українській культурі» (26 вересня, ВІППО, Рудь О. В.).  

Навчально-методичний семінар вчителів природознавства «Діяльнісний 
підхід у викладанні природознавства в умовах реалізації нового Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (30 вересня, ВІППО, 
Григор’єва Н. В.). 

Семінар учителів української мови і літератури шкіл нового типу «Взаємодія 
мистецтв та міжпредметні зв’язки на уроках української мови і літератури» 
(21 жовтня, Сова О. О.).  

Семінар для методистів з фізики, математики рай(міськ)методкабінетів 
«Навчально-методичне забезпечення викладання фізико-математичних 
дисциплін у 2014/2015 н. р.» (11 листопада, ВІППО, Трачук Т. В.). 

Навчально-методичний семінар вчителів польської мови «Розвиток мовленнєвої 
компетенції на уроках польської мови» (13 листопада, Л. М. Бондарук).  

Семінар учителів історії шкіл нового типу на базі навчальних закладів 
Ківерцівського району «Інноваційні методики як засіб розвитку творчого 
потенціалу учня» (25 листопада, Мочкіна Л. І.).  

Начально-методичний семінар для фахівців служби «Психологічні аспекти 
профілактики ризикованої поведінки в освітньому середовищі» (ВІППО, 
16 грудня, Андрейчин С. Р.). 

  
За звітний період проведено п’ять семінарів-тренінгів: 
Семінар-тренінг вчителів німецької мови, які викладають у початковій школі 

в 1–2 класах (15 травня, Гешеліна Т. Б.).  
Семінар-тренінг «Допоможемо вчителю зрозуміти першокласника» 

(3 червня, ВІППО, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.). 
Польові навчання фахівців відділів (управлінь) освіти, які опікають питання 

підготовки учнівської молоді до служби у Збройних силах України та предмет 
«Захист Вітчизни» (9–10 вересня, ВІППО та ВОЛПВФП, Дикий О. Ю.). 

Тренінг для молодих вчителів англійської мови з питань планування 
навчального процесу (жовтень, Свиридюк Т. В.).  

Семінар-тренінг для вчителів німецької мови «Розвиток пізнавальних інтересів 
учнів 5–6 класів за автентичними матеріалами» (20 листопада, Гешеліна Т. Б.). 

 
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
 
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
 
Важливим завданням є забезпечення науково-методичного супроводу 

дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах 
регіонального рівня, які працюють у рамках наукової проблеми. Основними 
компонентами цієї діяльності є: 
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– підготовка експертних висновків щодо доцільності відкриття, припинення 
або завершення експериментальних педагогічних досліджень;  

– безпосередній організаційний та науково-методичний супровід 
експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти; 

– поширення інноваційного досвіду серед освітян області; 
– координування роботи районних (міських) методичних кабінетів з питань 

інноваційної діяльності;  
– координування роботи дирекції навчальних закладів, на базі яких 

здійснюється дослідно-експериментальна робота; 
– аналіз результатів досліджень. 
 
Відповідно було проведено постійно діючі семінари для керівників 

експериментальних навчальних закладів у межах науково-дослідної теми 
«Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах 
соціокультурного середовища регіону»: 

– «Створення освітнього середовища НВК для формування лідерської 
компетентності учнів» (25 квітня, с. Залізниця Любешівського району, 
Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., Камінська В. В.); 

– «Створення освітнього середовища для формування 
здоров’язбережувальної компетентності учнів» (27 лютого, м. Луцьк, 
Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., Камінська В. В.). 

Протягом року відбувалася підготовка матеріалів на засідання колегії 
управління освіти і науки облдержадміністрації щодо надання статусу 
експериментального навчального закладу, реалізації та результатів дослідно-
експериментальної роботи на базі загальноосвітніх експериментальних 
навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.). 

Проведено семінари-практикуми для педагогічних працівників дослідно-
експериментальних навчальних закладів регіонального рівня.  

Протягом року відбувалася підготовка матеріалів на колегію управління 
освіти і науки облдержадміністрації, засідання вченої ради ВІППО щодо 
результатів дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах. 

Координації дослідно-експериментальної діяльності в навчальних закладах 
сприяли проведені науковими співробітниками методичні заходи: 

 
Семінари-практикуми 
– «Проектування моделі освітньо-інформаційного середовища для формування 

соціально активної особистості» (січень, Любомльська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, 
Ткачук Н. М.); 

– «Модель соціально активної особистості учня та умови її формування в 
освітньо-інформаційному середовищі ЗНЗ» (січень, Любомльська ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 3, Ткачук Н. М.); 

– «Розробка програми ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи)» (вересень, жовтень, Любомльська ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 3, Ткачук Н. М.); 
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– «Клуби за інтересами як компонент інноваційного освітнього середовища 
школи-гімназії» (листопад, Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» 
Луцького району Волинської області, Ткачук Н. М.). 

 
Майстер-класи 
– «Використання здоров’язбережувальної методики Володимира Базарного 

на уроках в ЗНЗ» (17 січня, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради», Поліщук Н. А.); 

– «Здоров’язбережувальна діяльність початкової школи» (29 жовтня, 
Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 12 Луцької 
міської ради», Поліщук Н. А.); 

– «Розробка моделі учня-лідера, її критеріїв та показників» (лютий, 
Залізницький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа – дитячий 
садок» Любешівського району, Поліщук Н. А.); 

– «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» 
(лютий, ЗОШ І–ІІІ ст. с. Берестяне Ківерцівського району, Поліщук Н. А.).  

 
2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація 
інноваційної діяльності 

 
Наукові керівники та наукові консультанти дослідно-експериметальної 

роботи протягом року брали участь у роботі науково-методичних рад 
експериментальних закладів регіонального рівня. 

Проведено дослідження готовності загальноосвітніх навчальних закладів, 
керівників, педагогів до здійснення дослідно-експериментальної та 
інноваційної діяльності.  

Науково-педагогічний проект «Освітньо-інформаційне середовище як фактор 
цілісного розвитку особистості» (протягом року, ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 м. Ковеля, 
Любомльський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – районна гімназія» ім. Наталії Ужвій, 
Остапчук Л. Р.). 

 
3. Координація дослідно-експериментальної роботи:  
 
 а) всеукраїнського рівня;  
За звітний період у регіоні працювало чотири навчальних заклади, які мають 

статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу 
всеукраїнського рівня. 

 

102 
 



Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
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б) регіонального рівня 
Протягом 2014 року дослідно-експериментальна робота здійснювалась у 

36 навчальних закладах області, відповідно до Положення про 
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. Протягом року 
завершено дослідно-експериментальну роботу у чотирьох навчальних 
закладах, розпочато – у чотирьох. На закінчення 2014 року в області працює 
32 експериментальних навчальних заклади регіонального рівня. 

Серед навчальних закладів, які мають статус експериментального 
загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня, є: навчально-
виховні комплекси, гімназії, ліцеї, навчально-реабілітаційні центри, школи-
інтернати, дошкільний навчальний заклад. Дослідно-експериментальна робота 
здійснюється у містах Луцьку, Ковелі та Нововолинську; у Володимир-
Волинському, Горохівському, Іваничівському, Ківерцівському, 
Локачинському, Любешівському, Любомльському та Луцькому районах.  
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Координація дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня 
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Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти: 
•  Забезпечує нормативно-методичне керівництво дослідно-експериментальної 

діяльності. 
•  Надає допомогу в доборі наукової і методичної літератури з даної проблеми. 
•  Систематично проводить семінари та науково-практичні конференції з 

теми дослідження. 
•  Надає наукову та методичну допомогу в організації дослідно-

експериментальної роботи (розробка науково-методичного супроводу, наукове 
спрямування діяльності адміністрації школи і педагогічного колективу, 
консультації та спільне планування заходів щодо впровадження 
експериментальних матеріалів із зазначеної проблеми). 

•  За ініціативою і запитами школи проводить індивідуальну теоретичну та 
практичну роботу з учасниками навчально-виховного процесу. 

•  Надає допомогу в узагальненні практичного досвіду педагогічного 
колективу експериментальної школи з використання наукових ідей та 
інноваційних технологій. 

•  Надає допомогу в оформленні наукових публікацій (науково-методичних 
статей, методичних рекомендацій, збірників, посібників тощо). 

•  Здійснює наукову інтерпретацію емпіричного матеріалу. 
•  Залучає педагогічних працівників школи до участі в обласних та 

всеукраїнських виставках, презентаціях, конференціях. 
 
Результати дослідно-експериментальної роботи: 
•  розробка інноваційних моделей:  
– сучасних навчальних закладів;  
– управлінської діяльності;  
– адаптивного управління;  
– випускника експериментального загальноосвітнього навчального закладу;  
– професійної компетентності педагога-дослідника;  
•  підготовка програм семінарів і спецкурсів для педагогів та керівників 

навчальних закладів з питань проектування розвитку сучасної школи;  
•  укладення методичних рекомендацій щодо здійснення дослідно-

експериментальної роботи; 
•  встановлення рівноправних партнерських стосунків між учасниками 

навчально-виховного процесу; 
•  орієнтація навчання на результат і набуття учнями найважливіших 

компетентностей; 
•  реалізація компетентнісного, технологічного, суб’єкт-суб’єктного й 

особистісно зорієнтованого підходів до організації педагогічного процесу. 
 
4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна діяльність 
 
Підтримка змін у системі освіти України здійснюється шляхом науково-

методичного супроводу впровадження інноваційних проектів. Зокрема, працівники 
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науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК 
(ММК) за звітний період здійснювали координацію таких шести проектів:  

– проект № 773/2012 «Шкільна академія підприємництва», у рамках 
Програми розвитку польської співпраці Міністерства закордонних справ 
Республіки Польща (Вітюк В. В., Ткачук Н. М.);  

– польсько-український проект «Уроки з підприємницьким тлом» у рамках 
Програми розвитку польської співпраці Міністерства закордонних справ 
Республіки Польща (Ткачук Н. М., Бондарук Л. М.);  

– всеукраїнський проект «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні 
дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі й дискримінації» (за підтримки 
Глобального фонду) (Поліщук Н. А.); 

– всеукраїнський проект «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки 
вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики 
ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл, дружніх до дитини» (за підтримки 
Європейського Союзу) (Поліщук Н. А.); 

– всеукраїнський соціальний проект «Fair Play – Чесна гра» (за підтримки 
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) (Поліщук Н. А.); 

всеукраїнський проект «Маршрут безпеки» (за підтримки Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) (Поліщук Н. А.).  

 
5. Упровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази 

даних інновацій 
 
Протягом року працівники Інституту оприлюднювали результати інноваційної 

діяльності у фахових виданнях, публікаціях у науково-методичному віснику 
«Педагогічний пошук», збірниках матеріалів, методичних рекомендаціях тощо. 

Поширення та апробація результатів інноваційної діяльності здійснювалося 
шляхом проведення й участі у наукових конференціях, круглих столах, 
форумах тощо міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 

На сайті Інституту створено базу даних (паспорт) інноваційної діяльності 
експериментальних шкіл регіонального рівня, проблематика дослідження яких 
є складовою науково-дослідної проблеми лабораторії.  

 
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
 
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
 
Інформаційний ресурс забезпечення неперервної освіти педагогів Волині: 
•  Сайт ВІППО. 
•  Веб-сторінки. 
•  VIPPOWIKI, блоги. 
•  Науково-методичний вісник «Педагогічний пошук». 
•  Банк перспективного педагогічного досвіду. 
•  Методичні комплекси реалізації навчально-виховної діяльності. 
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•  Проект кейсу методиста районного (міського) методичного кабінету. 
•  Науково-методичні та наукові видання. 
•  Медіатека (відеоуроки, заходи, майстер-класи, case stady). 
•  Інтернет-платформи освітніх проектів. 
•  Інформаційні стендові матеріали. 
•  Електронний бібліотечний каталог ВІППО. 
 
Протягом року працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 

здійснювали аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайта 
ВІППО http://www.vippo.lutsk.ua/ 

 
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайта ВІППО 

http://www.vippo.lutsk.ua/ 
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення сторінки відділу на 

офіційному сайті ВІППО http://www.vippo.org.ua/ (протягом року, працівники 
відділу). 

Методичний супровід щодо створення інформаційної системи управління 
освітою та впровадження проекту «Україна. ІСУО» (протягом року, 
Остапчук Л. Р.). 

Сайт (http://vippolabinfo.16mb.com/site/) дозволяє реалізовувати освітню 
функцію з формування єдиного інформаційно-методичного простору та 
здійснювати підтримку професійної майстерності педагогів. Учителі області 
отримують доступ до нормативних документів, методичних матеріалів, 
інформації, що супроводжують освітній процес. На сайті оганізовано 
спілкування педагогів через чати, форуми, вебінари, систематизовано науково-
методичні матеріали з інформатики та ІКТ, сформовано банк передового 
педагогічного досвіду з обміну досвідом роботи, бази даних педагогів. 

У ВІППО створено умови для ефективного навчання учителів з 
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.  

З метою створення єдиного інформаційного освітнього простору Інститут 
забезпечений серверним обладнанням, робочими комп’ютерними місцями та 
відповідним програмним забезпеченням. В Інституті функціонує два 
комп’ютерні комплекси (11 + 13 = 24 од.) та шість мультимедійних навчальних 
кабінети (проектор, ноутбук, смарт-дошка). Усього налічується 91 комп’ютер, 
що створює умови для вільного доступу до електронних інформаційних та 
комунікаційних ресурсів як працівникам закладу, так і вчителям. Створено 
локальну мережу Інституту та здійснено широкосмугове під’єднання до 
Інтернету. 

 
Назва Кількість комп’ютерів 

Комп’ютерні класи 24 (2 комп. класи) 
Методичні кабінети 67  
Мультимедійні навчальні кабінети 6 (проектор, ноутбук, смарт-дошка) 
Сервери 3 
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2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної 
підтримки викладання курсу інформатики 

 
Сайт відділу інформатики та ІКТ ВІППО http://vippolabinfo.16mb.com/site/ 
 
З метою підвищення якості освіти (розширення доступу представників різних 

вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для 
безперервного навчання впродовж усього життя) у Волинському інституті 
післядипломної педагогічної освіти ефективно впроваджуються сучасні 
онлайн-технології, а також елементи дистанційних форм навчання. 

Для організації дистанційного навчання відділ використовує модульне 
об’єктно орієнтоване динамічне навчальне середовище Moodle. Ця навчальна 
платформа об’єднує вчителів інформатики й учнів в безпечну та інтегровану 
систему навчального середовища. Система безкоштовна, має відповідні 
характеристики і цілком задовольняє вимоги щодо забезпечення дистанційної 
освіти.  

Сайт «Дистанційне навчання відділу інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій ВІППО» створено для організації дистанційних 
семінарів, вебінарів, побудови модулів навчальних курсів, поширення 
методичних та дидактичних матеріалів, практичного вирішення питань у галузі 
дистанційного навчання (http://vippolabinfo-moodle.16mb.com/). 

 
3. Розбудова єдиного інформаційного освітнього простору регіону 
 
Метою освоєння спецкурсу Wikі є апробація очно-заочних та заочних форм 

навчання, організація проектів дистанційного навчання з використанням Веб 
2.0 та Вікі-технологій. Wikі створено як навчальний майданчик для проведення 
тренінгів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього», систематизації 
роботи лабораторії та впровадження різноманітних мережевих проектів для 
вчителів Волинської області (http://www.vippolabinfo-wiki.16mb.com). 

 
З метою запровадження комп’ютерних інформаційних технологій, сприяння 

широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що 
проводяться з використанням мережі Інтернет, створено сайти для підтримки 
олімпіад та організації роботи з обдарованими учнями (http://vippoolimp. 
16mb.com, http://schoololymp.byethost32.com). 

Інститут проводить навчання педагогічних працівників щодо ефективного 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі.  

З цією метою проводяться тренінги із сертифікації учителів за програмами: 
1) «Intel. Навчання для майбутнього», орієнтований на ефективне 

використання ІКТ та інноваційних педагогічних технологій у навчальному 
процесі;  
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2) «Цифрові технології» Microsoft Digital Literacy, що забезпечує 
можливість набуття навичок використання ІКТ; 

3) Microsoft «Учителі в онлайні» для вчителів із підвищення компетентності 
у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій, щодо 
організації дистанційного навчання школярів та створення хмарних сервісів 
Live@edu з обов’язковим виконанням практичних робіт в інтернеті; 

4) Microsoft «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі» з 
виконанням практичних завдань (навчає користування безпечними продуктами, 
які підтримують спільну роботу, стимулюють як індивідуальну, так і групову 
діяльність учнів). 

 
4. Упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес 

регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
 
Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних технологій та зростання 

популярності дистанційного інтернет-навчання в суспільстві зумовлюють їх 
використання під час інтерактивної взаємодії вчителя та учня. Сьогодні в 
інтернет-середовищі велику популярність набуває використання блогових 
технологій, які дозволяють здійснювати швидку і доступну публікацію в 
інтернеті різних даних, організовувати віртуальні спільноти для інтерактивного 
спілкування користувачів. Відділ інформатики та ІКТ створив інтернет-ресурс 
для дистанційного навчання учителів зі створення віртуальних предметних 
кабінетів (http://vippo-mtn.blogspot.com/). 

У навчальні програми в межах курсів підвищення кваліфікації 
впроваджено: 

1) для вчителів усіх спеціальностей – курс «Інформаційно-комунікаційні 
технології в навчально-виховному процесі»; 

2) для учителів початкових класів – «Методика викладання інформатики у 
початковій школі»; 

3) для учителів інформатики – «Методика викладання інформатики у 
середній школі». 

 
5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного 

освітнього контенту 
 
Сайт «Дистанційне навчання вчителів Волинської області» створено для 

організації дистанційних семінарів, вебінарів, побудови модулів навчальних 
курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів, практичного 
вирішення питань у галузі дистанційного навчання (http://vippolabinfo-
moodle.16mb.com/). 

ІКТ відкривають якісно нові можливості для удосконалення системи 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організації 
навчального процесу. Інститут працює над апробацією очно-заочних, 
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дистанційних форм навчання та організацією регіональних проектів 
дистанційного навчання з використанням Веб 2.0 та Вікі-технологій.  

1. Проводяться навчання за курсом «Мережеві технології навчання» (очні 
та дистанційні) з підготовки вчителів до використання інформаційно-
комунікаційних технологій для реалізації дистанційних форм навчання. 
Використання веб-технологій дозволяє здійснювати швидку і доступну 
публікацію в інтернеті та організовувати віртуальні спільноти для 
інтерактивного спілкування користувачів. 

2. Проводиться апробація системи дистанційного навчання вчителів на 
платформі Moodle. Сайт «Дистанційне навчання вчителів Волинської області» 
створений для організації дистанційних семінарів, вебінарів, побудови модулів 
навчальних курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів, 
практичного розв’язувань питань в галузі дистанційного навчання. Cтворено 
курси:  

– «Використання мережевих технологій для організації дистанційних форм 
навчання»; 

– «Впровадження інформаційних технологій навчання»; 
– «Вчимося з Wiki»;  
– «Методика навчання інформатики»; 
– Дистанційний курс «Адміністратор»; 
– Проведено дистанційні навчальні семінари для вчителів інформатики шкіл 

нового типу та базових шкіл «Програмування. Числові ряди», «Поглиблене та 
профільне викладання інформатики», «Державна підсумкова атестація». 

3. З метою розбудова єдиного освітнього інформаційного простору Інституту 
створено освітні сайти для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у 
міжкурсовий період – упровадження системи курсів підвищення кваліфікації 
вчителів різного рівня компетентності щодо ефективного використання ІКТ-
технологій у навчально-виховному процесі: 

– «Дистанційне навчання вчителів з використання ІКТ Волинської області»; 
– «Сертифікація вчителів Волинської області з ІКТ».  
4. Проведено тренінги за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» 

(версія 10) у рамках національного проекту «Відкритий світ» (35 учителів). 
Учителі області беруть участь у конкурсі створення електронних освітніх 
ресурсів для проекту «Відкритий світ». У цьому році 52 учителі нагороджено 
дипломами конкурсу.  

5. Проведено тренінги для учителів щодо використання освітньої мережі 
Microsoft «Партнерство в навчанні». Ознайомлення з освітніми програмами 
допомагає освітянам здобути необхідні навички для більш якісного та сучасного 
навчального процесу. Мережа «Партнерство в навчанні» дає доступ до освітніх 
програм для шкіл, у тому числі до планів уроків та практичних занять.  

6. Інститут активно співпрацює з навчальними закладами щодо залучення до 
програми Microsoft «Школи-новатори» та «Учителі-новатори», надає практичну 
та методичну підтримку учителям та школам області з практичного 
використання ресурсів мережі, вчителям-новаторам – публічно представляти 
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свої доробки, обмінюватись ідеями, новинами і власним досвідом застосування 
інноваційних інструментів у роботі з учнями. 

Учителі області беруть участь у конкурсі «Вчитель-новатор», де 
представляють свої доробки з використання інформаційно-комунікаційних 
технологій при викладанні предметів шкільного циклу.  

7. З метою дистанційної підтримки навчання школярів та дітей з особливими 
потребами і залучення їх до інтелектуальних змагань в Інституті створено сайти 
для організації роботи з учнями:  

– «Волинська учнівська інтернет-олімпіада з програмування»; 
– «Школа олімпійського резерву». 
На сайтах розміщено електронні навчальні матеріали, організовано доступ до 

них, що забезпечує отримання повноцінної освіти усіх учасників навчального 
процесу, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами.  

Така робота сприяє широкому залученню школярів до інтелектуальних 
змагань, виявлення, поширення, впровадження в навчально-виховний процес 
прогресивних форм і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до 
оволодіння сучасними інформаційними технологіями. 

 
ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних 

кабінетів (центрів)  
 
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 
 
Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр) (2008) методичні кабінети і центри в частині науково-методичного 
забезпечення підпорядковуються інститутам післядипломної педагогічної 
освіти. За звітний період проведено: 

– постійно діючий семінар для завідувачів райміськметодкабінетів з 
проблеми «Розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів в умовах 
модернізації освіти»; 

– два постійно діючі семінари методистів природничих дисциплін Р(М)МК:  
«Науково-методичні аспекти викладання природничих дисциплін в умовах 

упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти» (18 червня, ВІППО); 

– «Практична спрямованість викладання природничих дисциплін як засіб 
формування життєвої компетентності учнів» (ЗНЗ Рожищенського району, 
16 жовтня, 21 учасник); 

– друге заняття постійно діючого семінару «Компетентнісний підхід у змісті 
початкової освіти. Дидактичні особливості уроків у 1-му класі. Інтегровані 
уроки» (30 жовтня, Єндрущук С. М.); 

– третє заняття постійно діючого семінару «Компетентнісний підхід у змісті 
початкової освіти. Види домашніх завдань і способи їх перевірки» (23 грудня, 
Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.).  
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Проведено семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради тощо: 
– «Науково-методичний супровід реалізації сучасного змісту освіти, 

впровадження Державних стандартів» (19 лютого, м. Луцьк); 
– «Розвиток професійної компетентності вчителів як важливий чинник 

реалізації Державних стандартів початкової, базової та повної загальної 
середньої освіти» (9 квітня, Турійський район); 

– «Інноваційний розвиток післядипломної педагогічної освіти» (15 травня, м. Луцьк); 
– інструктивно-методична нарада завідувачів районних (міських) методичних 

кабінетів «Перспективи співпраці Волинського ІППО та районних (міських) 
методичних кабінетів у 2015 році» (15 жовтня, м. Луцьк, Ткачук Н. М.); 

– координація роботи методистів та постійне надання фахових консультацій 
для методистів РМК (ММК) з усіх питань практичної роботи; 

– семінар для методистів з трудового навчання рай(міськ)методкабінетів 
«Підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Вчитель 
року” в номінації “Трудове навчання”»  (січень, ВІППО, Варемчук В. Я.); 

– проблемний семінар для методистів рай(міськ)методкабінетів «Уміння 
учнів учитись як ключова компетентність шкільної освіти» (12 лютого, 
м. Володимир-Волинський, Єндрущук С. М.); 

– семінар-практикум методистів (спеціалістів) з фізичної культури та 
початкової освіти районних (міських) методичних кабінетів «Особливості 
організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи у 1–4 класах» 
(27 лютого, ВІППО, Дикий О. Ю.); 

– методичний семінар для методистів і вчителів математики «Міжпредметні 
зв’язки як складова компетентнісно орієнтованої математичної освіти. Розвиток 
інтелектуальних умінь учнів при розв’язуванні графічних задач міжпредметного 
змісту» (10 березня, Володимир-Волинський район, Сташенко М. О., Трачук Т. В.); 

– семінар-практикум для заступників директорів ЗНЗ «Сучасний урок у 
початковій школі» (12 березня, м. Нововолинськ); 

– науково-практичний семінар методистів (спеціалістів) з предметів 
«Фізична культура» та «Захист Вітчизни» районних (міських) методичних 
кабінетів «Технології профільного навчання за спортивним напрямком» 
(профіль «туризм») (27 березня, м. Луцьк, Дикий О. Ю.); 

– перше заняття постійно діючого семінару «Компетентнісний підхід у змісті 
початкової освіти» «Компетентнісна спрямованість уроків у початковій школі. 
Поняття “сучасний урок”. Класифікація уроків» (27 березня, Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М.); 

– нарада-семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів 
«Організація і проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 
9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 
навчальному році» (16 квітня, ВІППО, Сташенко М. О., Трачук Т. В.);  

– практичний семінар методистів (спеціалістів) з предметів «Фізична 
культура» та «Захист Вітчизни» районних (міських) методичних кабінетів 
«Патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки» (30 квітня, 
Ківерцівський район, Дикий О. Ю.); 
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– методичний дискусійний клуб «Початкова школа: проблеми, пошуки, 
здобутки» (21 травня, Єндрущук С. М., ВІППО); 

– семінар-практикум методистів районних (міських) методкабінетів, 
відповідальних за стан викладання фізики, «Підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу з фізики та астрономії в умовах впровадження 
інноваційних педагогічних технологій» (11 червня, Іваничівський район, 
Савош В. О., Сокол Н. П.); 

– нарада-семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів 
«Про вивчення математики у 2014/2015 навчальному році» (18 червня, ВІППО, 
Сташенко М. О., Трачук Т. В.);  

– настановчий семінар методистів (спеціалістів) з предметів «Фізична 
культура», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» районних (міських) 
методичних кабінетів «Викладання предметів “Фізична культура”», “Захист 
Вітчизни”, “Основи здоров’я” у 2014/2015 н. р.» (серпень, ВІППО, Дикий О. Ю.); 

– вебінар для методистів рай(міськ)методкабінетів «Хмарні технології навчання 
для загальноосвітніх навчальних закладів» (вересень, ВІППО, Остапчук Л. Р.). 

– семінар-нарада для методистів з психологічної служби «Актуальні питання 
роботи психологічної служби на сучасному етапі» (23 вересня, ВІППО, 
Андрейчин С. Р.); 

– навчально-методичний семінар «Підсумки ЗНО – 2014. Особливості 
підготовки до ЗНО – 2015» (28 жовтня, ВІППО, Бобак Н. В., Корнейко А. О.); 

– проблемний семінар «Проектування педагогічного простору для 
стимулювання внутрішньої та зовнішньої мобільності учасників навчально-
виховного процесу в початковій школі» (6 листопада, Старовижівський район, 
Єндрущук С. М.); 

– семінар-практикум для методистів з фізики, математики РМК (ММК) 
«Навчально-методичне забезпечення викладання фізико-математичних дисциплін 
у 2014/2015 н. р.» (11 листопада, ВІППО, Савош В. О., Сокол Н. П., Трачук Т. В.); 

– інформаційно-методичний семінар «Про методику проведення 
національних моніторингових досліджень та вимоги до надання інформації за 
їх результатами» (3 грудня, ВІППО, Бобак Н. В., Корнейко А. О.); 

– методична панорама «Навчально-розвивальне середовище як педагогічна 
умова успішного навчання молодших школярів» (3 грудня, Луцький район, 
Єндрущук С. М.); 

– нарада-семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів 
«Актуальність викладання предметів ДМС у процесі становлення духовності 
учнівської молоді (16 грудня, ВІППО, Сташенко М. О., Рудь О. В.); 

– три семінари з методистами, відповідальними за стан викладання 
навчальних дисциплін. 

 
Протягом року організовано засідання Школи методиста з питань: 
– організації і проведення конкурсу «Учитель року – 2015» (17 квітня, 

Шинкарук І. В., Майко С. М.); 
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– «Виставка дидактичних та методичних матеріалів як складова результатів 
професійної компетентності педагога» (28 травня, Шинкарук І. В., Майко С. М.). 

 
Розроблено програми наукового-методичного супроводу та консультативний 

пункт літніх шкіл: 
– для вчителів 1-х класів «Особливості організації навчального процесу в 1-му 

класі» (червень, Єндрущук С. М., Папіж С. В.); 
– для вчителів 2-х класів «Особливості роботи за новими підручниками для 

учнів 2-х класів» (червень, Никитюк Л. М., Соняк Н. Л.); 
– для вчителів 3-х класів «Особливості роботи за новими підручниками для 

учнів 3-х класів» (червень, Никитюк Л. М.); 
– методична нарада «Особливості організації навчально-виховного процесу в 

третьому класі у 2014/2015 н. р.» (26 серпня, Єндрущук С. М.).  
 
Проведено зустріч із старшим науковим співробітником Інституту педагогіки 

НАПН України, кандидатом педагогічних наук, співавтором програми з 
української мови, автором підручників для учнів початкових класів 
Пономарьовою К. І. (30 вересня, м. Луцьк, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.,). 

 
2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) 

з основних напрямків їх діяльності  
 
Мережа базових методичних кабінетів, основні напрями їх роботи 
 
Володимир-Волинський районний методичний кабінет (зав. Страхорчук Л. А.) – 

організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах 
сільської малокомплектної школи. 

Камінь-Каширський районний методичний кабінет (зав. Подшивалкіна Л. П.) – 
використання моніторингових досліджень для підвищення якості освіти. 

Локачинський районний методичний кабінет (зав. Журавлюк В. М.) – 
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 
процес. 

Луцький районний методичний кабінет (зав. Врублевська О. Й.) – науково-
методичний супровід профілізації старшої школи. 

Старовижівський районний методичний кабінет (зав. Демчук Г. В.) – 
інноваційна діяльність як чинник формування творчого потенціалу вчителя. 

Турійський районний методичний кабінет (зав. Євтушок А. С.) – 
удосконалення управлінської діяльності у контексті сучасних вимог. 

Ковельський міський методичний кабінет (зав. Верчук С. С.) – упровадження 
і розвиток сучасних освітніх технологій, інклюзивного навчання. 

Луцький міський методичний кабінет (зав. Лещенко З. Б.) – розвиток 
дослідно-експериментальної роботи. 
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3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  
 
Районні (міські) методичні кабінети працюють відповідно до нового 

положення та статуту, є координуючими центрами підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів і позитивно впливають на розвиток науково-методичної 
роботи як складової післядипломної педагогічної освіти, поглиблення 
професійних знань, формування загальної культури вчителів, підготовки їх до 
реалізації освітніх програм, чинних навчальних планів, нововведень у зв’язку із 
впровадженням Державних стандартів початкової, базової та повної загальної 
середньої освіти. 

Система методичної роботи, яка склалася в освітньому просторі області, є 
результатом спільної науково-теоретичної та практичної діяльності колективу 
методистів, директорів шкіл, їх заступників, керівників методичних осередків. 

Методична робота планується і проводиться на аналітико-діагностичній 
основі, моніторингових досліджень, враховуючи інтереси і запити педагогів. У 
рамках проведення методичних заходів останнім часом більше практикуються 
круглі столи, рольові ігри, дискусії, тренінги, майстер-класи, практикуми, обмін 
досвідом, опрацювання нормативних документів, обговорення фахової та 
методичної літератури, що активізує діяльність учителів, розвиває творчість, 
спонукає до самоосвіти, самовдосконалення та пошуку. 

Виходячи із результатів діагностичних досліджень, наслідків навчально-
виховної роботи та завдань сучасного змісту освіти, укладено й затверджено 
структуру методичної роботи з педагогічними кадрами, яка передбачає 
діяльність районних, міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, 
постійно діючих семінарів для керівників ЗНЗ, ДНЗ, проблемних семінарів, 
шкіл молодого вчителя та передового педагогічного досвіду, творчих груп, 
майстер-класів тощо. Функціонують міжшкільні методичні об’єднання вчителів 
з предметів базових дисциплін. Членами предметних методоб’єднань 
проводяться відкриті уроки, ділові ігри, предметні тижні, методичні мости, 
обмін досвідом, дискусії, круглі столи, творчі звіти, що забезпечують 
поширення та впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій, 
форм та методів навчання.  

Керівниками районних та міжшкільних методичних об’єднань, шкіл 
передового педагогічного досвіду, творчих груп є творчі, ініціативні педагоги, 
які мають звання «вчитель-методист» та «старший вчитель».  

Піднесенню науково-методичного рівня роботи з педкадрами сприяє 
співпраця рай(міськ)методкабінетів з кафедрами, відділами, лабораторіями 
Волинського ІППО, що забезпечує науковий супровід навчання вчителів та 
керівників ЗНЗ у міжкурсовий період.  

Під керівництвом науковців ВІППО здійснюється дослідно-
експериментальна робота.  

Продукування та втілення нових педагогічних ідей реалізується через 
функціонування творчих груп, майстер-класів у рамках методичних об’єднань, 
семінарів, професійних конкурсів. 
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Пріоритетним напрямом роботи методкабінетів є організація методичної 
роботи з підвищення кваліфікації керівників шкіл. У навчанні їх особлива увага 
приділяється питанням управлінської діяльності, актуальним проблемам 
організації навчання, виховання учнів. Формуванню ділових якостей керівників 
ДНЗ та ЗНЗ підпорядковано роботу ради методичного кабінету, інструктивно-
методичних нарад, теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-
тренінгів, які сприяють формуванню управлінської культури, нового 
педагогічного мислення, реалізації системного підходу до керівництва і 
контролю.  

Сплановано та організовано навчання кадрового резерву на посади 
керівників навчальних закладів. 

Належна методична робота проводиться з вчителями 1–3, 5–6 класів щодо 
підготовки їх до впровадження та реалізації нового Державного стандарту 
загальної освіти, нових навчальних програм, підручників. 

У центрі діяльності методкабінетів є робота з молодими вчителями, яка 
сприяє формуванню основ педагогічної майстерності, умінню володіти собою, 
спілкуватися з учнями, дає можливість ширше ознайомитися з методикою 
використання різноманітних форм і прийомів навчання, структурою уроків, 
видами діяльності на заняттях. 

Самовдосконаленню, самоутвердженню вчителя, підвищенню його 
кваліфікаційного рівня, суспільного статусу слугує участь у професійному 
конкурсі «Учитель року». Методичними кабінетами вироблено систему його 
підготовки та проведення.  

Свої методичні напрацювання вчителі району щороку демонструють на 
виставці методичних і дидактичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 
Волині».  

Зросла роль рай(міськ)методкабінетів як інформаційних центрів. Для послуг 
учителів методкабінети передплачують понад 50 найменувань педагогічних 
періодичних видань. 

Працівники методкабінетів беруть активну участь у проведенні атестаційних 
експертиз закладів освіти, атестації педагогічних працівників, надаючи 
практичну допомогу на місцях. 

Останнім часом значно активізувалась робота методистів щодо виявлення та 
підтримки, розвитку обдарованої учнівської молоді, підготовки вчителів до 
роботи з ними.  

 
У травні 2014 року вивчався досвід роботи Ковельського міського 

методичного кабінету в ході підготовки питання на колегію управління освіти і 
науки облдержадміністрації «Про роботу управління освіти виконкому 
Ковельської міської ради з виконання Закону України “Про освіту”» 
(Романчук Г. Д.). 

Діяльність методичних служб міста здійснюється системно, відповідно до 
вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України та 
локальних нормативних актів, які опрацьовані на методичних заходах з усіма 
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категоріями педагогічних працівників. Розроблено методичний посібник 
«Методична робота без проблем», який є у всіх методкабінетах навчальних 
закладів міста. Це зумовило формування обґрунтованої структури методичної 
діяльності в освітньому просторі міста. Працівниками кабінету 
відслідковується ефективність діяльності кожної складової структури 
методичної роботи міста та шкільних методосередків. 

Практикується розробка індивідуальних траєкторій навчання, розвитку та 
професійного зростання вчителя у міжатестаційний період. З цією метою 
створено банк даних педагогів міста. Відповідно створюються умови для участі 
педагогів у різноманітних методичних заходах, у т. ч. обласного та 
всеукраїнського рівнів.  

Кадри методкабінету відповідають сучасним вимогам до методичних 
працівників та забезпечують належний рівень організації науково-методичної 
роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників 
загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів міста. 
Зокрема, ними здійснюється вивчення, узагальнення та впровадження 
перспективного педагогічного досвіду (на рівні міста вивчено й узагальнено 
досвід 41 педагога ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, на рівні освітніх закладів – 76 педагогів); 
проведення різних методичних заходів на базі шкіл міста – семінари (як 
правило, 1/3 часу – теоретичний матеріал, 2/3 – практика), тренінги, засідання 
творчих груп, майстер-класи, секційні засідання міських методичних комісій 
тощо для педагогічних працівників усіх фахів; систематичний моніторинг 
навчально-виховного процесу та рівня навчальних досягнень учнів. Особлива 
увага надається індивідуальному консультуванню педагогічних працівників.  

Методичним кабінетом реалізовується науково-методичний супровід різних 
напрямів діяльності освітніх закладів міста, зокрема, переходу закладів освіти 
міста з режиму функціонування в режим розвитку. Вивчення громадської 
думки педагогічного колективу та керівників шкіл міста (опитано 95 % 
педагогічних працівників) дало змогу зробити висновок про необхідність 
підготовки педагогічних кадрів до роботи у режимі розвитку.  

Відповідно протягом 2010–2014 років проводилися семінари-практикуми, 
проблемні семінари керівників освітніх закладів, учителів різних фахів, 
спрямовані на формування мотивації до роботи школи в інноваційному режимі, 
практичне ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями.  

Особлива увага звертається на формування управлінських компетентностей 
керівників закладів освіти шляхом: 1) розповсюдження знань про інновації 
через такі форми роботи як семінари-практикуми, тренінги «Стратегічний 
менеджмент», «Освітній менеджмент», «Діалог в освіті», «Вчимося управляти 
змінами», «Якість освіти: проблеми і перспективи змін»; 2) виховання лідера: 
річний тренінг «Розвиток лідерських якостей» (для директорів та заступників 
директорів, вихователів-методистів ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ), діяльність міської школи 
резерву керівних кадрів; 3) проведення методичних заходів, спрямованих на 
формування у навчальних закладах міста сприятливого психологічного клімату 
та створення команди, готової до запровадження інновацій (тренінги «Правила 
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“командної” гри», «Синдром професійного вигорання: стратегія 
самозбереження»). Поряд з цим, через усі форми методичної діяльності 
ведеться робота з педагогічними кадрами усіх фахів щодо оволодіння 
прийомами та методами аналізу й самоаналізу. Це значною мірою сприяло 
поширенню в практиці роботи педагогів міста елементів інноваційних 
технологій. Банк даних про носіїв інновацій, наявний у методичному кабінеті, 
свідчить, що в навчально-виховному процесі ЗНЗ постійно застосовуються 
елементи 23 інноваційних технологій.  

Проведена робота забезпечила підґрунтя до початку дослідно-
експериментальної роботи у восьми навчальних закладах міста. Дослідно-
експериментальну діяльність за загальною темою «Інноваційні технології в 
управлінській діяльності» (2010–2014 рр.) на базі НВК «Загальноосвітня школа 
I–III ст. № 11 – ліцей» (з теми «Акмеологічний підхід до управління 
навчальним закладом»), НВК «Загальноосвітня школа I–III ст. № 13 – колегіум» 
(з теми «Адаптивне управління освітнім закладом»), дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 4 «Ромашка» (з теми «Адаптивне управління 
дошкільним навчальним закладом») затверджено наказом управління освіти і 
науки облдержадміністрації № 159 від 31 березня 2010 р. Ці навчальні заклади 
працюють у статусі експериментальних регіонального рівня. 

Лабораторією моделювання перспективного педагогічного досвіду, яка з 
2009/2010 н. р. є складовою структури методичної роботи, здійснюється 
індивідуальний методичний супровід діяльності молодих педагогів міста. Така 
робота проводиться з освітянами, у яких попередньо діагностовано високий 
рівень інноваційної готовності та які мотивовані на успіх. Вони спрямовуються 
на опрацювання відповідної проблеми за визначеним алгоритмом. У результаті 
довготривалої співпраці досвідчених педагогів, методистів методичного 
кабінету та спеціалістів-початківців молоді педагоги набувають досвіду. 
Найяскравіші приклади такої системної роботи – це досягнення Бручі Світлани 
Анатоліївни, вчителя ЗОШ I–III ст. № 7, яка стала лауреатом обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Історія» (2011 р.); 
Логінова Сергія Івановича, вчителя ЗОШ I–III ст. № 1, лауреата обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична 
культура» (2012 р.); Лесик Лариси Яківни, вчителя фізики ЗОШ I–III ст. № 10, 
лауреата обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації 
«Фізика» (2013 р.). 

На роботу з молодими педагогами спрямована також діяльність міської 
школи становлення педагогічної майстерності та школи молодого вихователя 
«Паросток». Таким чином здійснюється диференційований підхід до 
підвищення фахової майстерності молодих педагогів.  

Протягом 2010–2014 років у міському етапі Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року» в різних номінаціях взяли участь 82 педагоги; 13 учителів 
представляли освіту міста на обласному турі конкурсу, з них семеро стали 
переможцями та лауреатами. Троє педагогів міста представляли Волинь на 
всеукраїнському турі конкурсу: Макарук К. Г., лауреат Всеукраїнського 
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конкурсу в номінації «Українська мова і література», Прокопів Н. А., лауреат у 
номінації «Образотворче мистецтво», Ягодинець Н. О., учасник у номінації 
«Початкові класи».  

Поряд з цим залишається невирішеним питання про надання методкабінету 
статусу юридичної особи (що пояснюється відповідною позицією місцевого 
органу виконавчої влади та обґрунтовується доцільністю збереження такої 
структури відповідно до п. 5.8. Примірного положення про міський відділ 
(управління) освіти виконавчого комітету міської ради (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 1 квітня 2003 р. № 192).  

 
Вивчення й аналіз організації навчально-виховного процесу та навчально-

методичного забезпечення у першому-третьому класах ЗНЗ (18–20 березня, 
Рожищенський район; 5–7 травня, Володимир-Волинський район, 
Єндрущук С. М.). 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей в дошкільних навчальних 
закладах (14–16 травня, Рожищенський район; 2–4 грудня, Турійський район, 
Березіна О. М.). 

Вивчення стану викладання англійської та німецької мов у Горохівському 
районі (квітень, Свиридюк Т. В.; вересень, Гешеліна Т. Б.). 

 
Здійснення аналізу, оцінки та прогнозу розвитку психологічної служби системи 

освіти Волинської області. Підготовка аналітичного та статистичного звіту про 
діяльність психологічної служби системи освіти області за 2013/2014 н. р. 

Аналіз методичної роботи керівників районних (міських) психологічних 
служб. 

Методисти з психологічної служби у районах і містах проводять роботу 
у таких напрямах: 

– здійснення аналізу та оцінки діяльності психологічної служби, підготовка 
звітів; 

– інструктивно-методичні наради; 
– виступи на нарадах та семінарах для директорів ЗНЗ; 
– організація та проведення круглих столів, семінарів, методичних об’єднань 

з усіх фахових питань роботи практичних психологів і соціальних педагогів; 
 – експертиза психологічного інструментарію; 
 – вивчення досвіду роботи працівників психологічної служби; 
 – розробка та випуск методичних рекомендацій: 
 – участь у роботі атестаційних комісій; 
 – участь в атестації ЗНЗ; 
 – школи молодого психолога; 
 – консультації для педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів 

з усіх фахових питань. 
 Тематика методичних об’єднань 
 Психологічні основи навчання і розвитку обдарованих дітей. 
 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 
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 Психологічний супровід профільного навчання. 
 Організація роботи професійних команд щодо забезпечення соціально-

психологічної підтримки учнів. 
 Співпраця працівників психологічної служби, батьків і вчителів у розвитку 

життєвих компетентностей учнів. 
 Психологічне забезпечення профілактичної роботи з дітьми «групи ризику». 
 Співпраця практичних психологів і соціальних педагогів з адміністрацією 

школи. 
 Теорія і практика психологічного консультування. 
 Методичні засади діяльності соціального педагога в навчальному закладі. 
 Тематика творчих груп 
 Запобігання агресивності та насилля в освітньому середовищі. 
 Проблемні учні у початковій школі. 
 Профілактика емоційного вигорання працівників закладів освіти. 
 Проблеми адаптації дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. 
 Психолого-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими потребами. 
 
 Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги в області 

(тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів). 
Тема. Професійні наміри старшокласників. 
Мета. Виявлення професійних намірів старшокласників; визначення 

престижних професій на сучасному етапі; визначення факторів, які впливають 
на вибір професії. 

Цільова група: учні випускних класів. 
Вибірка: 1061 учень. 
Результати. 71 % старшокласників обрали професію. Серед обраних 

професій лідирують такі: юрист – 17 %, економіст – 7 %, перекладач – 8 %, 
лікар – 8 %, журналіст – 6 %, програміст – 5 %, дизайнер – 4 %, вчитель – 5 %. 

Майже 18 % респондентів добре орієнтуються у змісті майбутньої професії.  
В обраній професії старшокласників найбільше приваблює: відповідність їх 

інтересам – 60 %, постійне спілкування з людьми – 44 %, престижність професії 
– 48 %, можливість виїзду за кордон – 27 %. 

 Щоб досягти успіхів у майбутній професії, 49 % опитаних старшокласників 
поглиблено вивчають необхідні предмети, 38 % – читають додаткову 
літературу, 32 % – спілкуються з представниками обраної професії. 

Обрали навчальний заклад, у якому будуть навчатись, 60 % старшокласників. 
46 % опитаних вказали, що вони самостійно обрали собі професію; 14 % – що 
життєва ситуація вплинула на їх вибір; 26 % вважають, що на їх вибір вплинули 
бесіди з представниками обраної професії, 14 % вказали, що звернулись за 
допомогою до психолога. 

 
Тема. Проблеми насильства 
Мета. Вивчення ставлення старшокласників до проблеми насильства у 

сучасному українському суспільстві та шкільному колективі.  
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Цільова група: учні 10–11 класів. 
Вибірка: 1958 учнів 10–11 класів. 
Результати. На думку 68 % опитаних проблема насильства є дуже 

актуальною, 25 % про це не думали, 7 % – заперечили дане твердження. 
Найбільш поширеними типами насильства, на думку старшокласників, є 
насильство старших дітей над молодшими (37 %), дорослих над дітьми (40 %). 
23 % учнів вказують на насильство між представниками різних статей та 
насильство між однолітками. На думку 51 % старшокласників, особливу 
небезпеку для розвитку особистості найперше становить психологічне 
насильство у сім’ї, для 34 % – фізичне насильство, для 15 % – сексуальне 
кривдження. Не менш небезпечними для дитини залишаються фізичний 
недогляд (занедбаність) (15 %), невиправдані покарання зі сторони батьків 
(17 %), моральне насильство з боку вчителів (13 %), фізичні покарання зі 
сторони вчителів (3,5 %). Основною причиною насильства серед молоді 
названо вживання алкоголю, наркотиків (51 %), вплив ЗМІ (23 %), низький 
рівень культури батьків (21 %), кризу в суспільстві (9 %) та наслідування 
дорослих (6 %). Про недостатній виховний вплив школи зазначили 8 % 
опитаних старшокласників. На думку учнів, найбільше на формування 
соціально бажаних ціннісних орієнтацій у школярів впливає сім’я (54 %), 
«вулиця» (32 %), школа (14 %).  

 
Тема. Вивчення ставлення учнів до шкідливих звичок 
Мета: вивчення ситуації щодо формування здорового способу життя серед 

учнівської молоді. 
Цільова група: учні 8–11 класів. 
Вибірка: 2920 осіб. 
Результати. 31 % стверджують, що ровесники зловживають курінням і 

алкоголем для одержання задоволення; 34 % учнів – через потребу відчути себе 
дорослим; 29 % – для самореалізації особистості. Для 29 % молодших підлітків 
впливовим є приклад старших друзів. Для 21 % школярів прикладом для 
наслідування є власні батьки. Серед основних джерел, завдяки яким учні 
середньої школи отримують інформацію про шкідливість тютюну, алкоголю і 
наркотиків, є: класні, позакласні виховні заходи у школі (42 %), родина (27 %), 
засоби масової інформації (24 %), інформація з навчальних предметів (22 %). 

З результатів дослідження можна зробити висновок, що більшість учнів 
цілком розуміють шкідливість зловживання цими звичками, що позитивно 
характеризує роз’яснювальну, профілактичну роботу школи та сім’ї, оскільки 
саме ці соціальні інститути окреслено як основні джерела поінформованості.  

 
В області працює 715 фахівців психологічної служби, з них: 455 – 

практичних психологів, 238 – соціальних педагогів; 22 – методисти. 
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Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 
 
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 
 
Осередок розвитку освіти (Варшава, Республіка Польща). (Вітюк В. В., 

Ткачук Н. М.). 
Корпус миру США в Україні (Свиридюк Т. В.). 
Британська рада в Україні (Свиридюк Т. В.). 
Співпраця з Радою Європи та Програмою (відділом) Песталоцці з підготовки 

фахівців у галузі освіти. (Свиридюк Т. В.). 
Спілка «Брюкеншлаг» у Бад Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален, 

Німеччина (Гешеліна Т. Б.). 
Спілка вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської (Бондарук Л. М.). 
Співпраця з представництвом Россотруднічества в Україні (Бондарук Л. М.). 
Співпраця з організаціями «Французький альянс» (Ураєва І. Г., м. Львів, 

м. Рівне). 
 
Орієнтири міжнародної діяльності: 
– об’єднання потреб європейського суспільства та особливостей вітчизняної 

культури; 
– оновлення якості освіти відповідно до потреб відкритого європейського 

суспільства; 
– формування готовності педагогів до міжкультурної взаємодії; 
– активізація шкільних програм щодо співпраці із закордонними партнерами; 
– підвищення кваліфікації педагогів в умовах світового освітнього простору; 
– забезпечення умов для стажування, наукового співробітництва відповідно 

до вимог інноваційного розвитку освіти; 
– підготовка науково-методичної бази (монографій, підручників, посібників, 

наукових статей, методичних рекомендацій). 
 
2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
 
«Уроки з підприємницьким тлом», польсько-український проект 

(Ткачук Н. М., Бондарук Л. М.). 
«Професійна мережа освітян», проект Програми «Песталоцці» (Рада 

Європи) (Свиридюк Т. В.). 
«Безперервний фаховий розвиток вчителів іноземних мов», проект МОН 

України та Британської ради в Україні (Свиридюк Т. В.). 
«Викладання англійської мови як іноземної», проект Корпусу миру США 

в Україні (Свиридюк Т. В.). 
«Мости дружби в Україну», проект спілки «Брюкеншлаг» у Бад 

Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален, Німеччина (Гешеліна Т. Б.). 
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«Підготовка методистів французької мови», проект Посольства Франції в 
Україні та МОН України (Ураєва І. Г.). 

У рамках реалізації Проекту № 773/2012 «Шкільна академія підприємництва», 
Програми розвитку польської співпраці Міністерства закордонних справ 
Республіки Польща проведено обласний семінар «Сучасні підходи до оцінювання 
компетентностей учнів. Виклики ХХІ століття» (січень, Ткачук Н. М.).  

У рамках реалізації проекту «Уроки з підприємницьким тлом», Програми 
розвитку польської співпраці Міністерства закордонних справ Республіки 
Польща проведено: 

– семінар-тренінг учителів словесності (13 педагогів навчальних закладів 
області) з проблеми розробки конспектів уроків зі світової літератури та 
польської мови з підприємницьким тлом (червень, ВІППО); 

– підсумкову конференцію за результатами проекту (4 грудня, ВІППО); 
– укладено розділи «Світова література», «Польська мова» у посібнику 

«Уроки з підприємницьким тлом» (Варшава, 2014); 
– за результатами проекту підготовлено інформаційні матеріали на сайт 

Інституту, персональний блог, платформу проекту (Ткачук Н. М.). 
 
У рамках реалізації проектів «Посилення спроможності педагогів у 

забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі й дискримінації» 
(за підтримки Глобального фонду) та «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської 
спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з 
профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл, дружніх до дитини» (за підтримки 
Європейського Союзу) проведено  районну конференцію «Актуальні питання 
формування здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок дітей 
і підлітків: підсумки реалізації проектів за підтримки Глобального фонду та 
Європейського Союзу» (10 червня, смт Любешів, Поліщук Н. А.).  

 
Участь у пілотному проекті французького видавництва Hachette з 

українськими середніми навчальними закладами з проблем запровадження 
проектного методу навчання французької як другої іноземної мови у 7 класі 
(третій рік навчання) (Ураєва І. Г., протягом року). 

Співпраця зі спілкою «Брюкеншлаг» «Мости дружби в Україну у Бад 
Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален (Німеччина)» (Гешеліна Т. Б., протягом 
року). 

Участь у польсько-українському проекті «Уроки з підприємницьким тлом» у 
рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща (Бондарук Л. М., червень-грудень). 

 
3. Заходи в рамках співпраці 
 
а) в межах СНД;  
Протягом року працівники Інституту брали участь у роботі науково-

практичних конференцій, семінарів тощо. 
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б) в країнах дальнього зарубіжжя 
Круглий стіл «Перспективи розвитку співпраці» (зустріч учителів німецької 

мови області та координаторів проекту «Стажування вчителів німецької мови 
Волинської області в Німеччині» із головою спілки «Мости дружби в Україну» 
К.-Г. Крогом (19 травня, ВІППО, учителі німецької мови, ректорат, 
координатори проекту, члени спілки «Мости дружби в Україну»). 

Виїзний семінар (Німеччина): «Особливості навчання в шкільних закладах 
Німеччини. Дидактика і методика викладання». Учасники: вчителі німецької 
мови – члени делегації (8 осіб), члени спілки «Брюкеншлаг», представники та 
керівництво загальноосвітніх та вищих навчальних закладів Німеччини 
(вересень-жовтень, Гешеліна Т. Б.). 

Семінар-тренінг учителів світової літератури та польської мови в рамках 
проекту «Уроки з підприємницьким тлом» (3–4 липня, Бондарук Л. М.). 

Конференція за підсумками польсько-українського проекту «Уроки з 
підприємницьким тлом» (4 грудня, Бондарук Л. М.). 

 
4. Результати діяльності 
 
Розробка посібника з українознавства до НМК «Adosphère 1-2» «L’Ukraine 

vue par les ados 1». – Київ, 2014. (Лист ІІТЗО від 01.07.2014 р. № 14.1/12 –Г-
1018) (Ураєва І. Г.). 

Розробка матеріалів до посібника: Уроки з підприємницьким тлом : навч. 
мат. / за заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава, 2014 
(Ткачук Н. М., Бондарук Л. М.). 

Функціонування мережі семінарів у районах з проблеми «Визначні місця 
Німеччини. Особливості системи освіти в Німеччині» (Гешеліна Т. Б.).  

Створення навчально-методичного посібника з німецької мови: Inklusion: 
Alle gleich, alle anders – nur eine Vision? – Луцьк : Wolhynenergosoft, 2014. – 62 c. 
(Гешеліна Т. Б., Самохвал О. М.). 

Перспективи розвитку міжнародного партнерства: 
– налагодження міжнародного наукового співробітництва з проблем розвитку 

післядипломної освіти; 
– підтримка мобільності, участь у міжнародних програмах, проектах; 
– посилення інтеграції в освіті, науці й культурі у межах 

загальноєвропейського освітнього простору, обмін педагогічних досвідом; 
– використання зв’язків з навчальними закладами для проведення досліджень; 
– проведення досліджень з використанням міжнародних дослідницьких грантів; 
– поширення інформації серед педагогічної спільноти регіону про 

європейський освітній простір. 
– створення інтернет-середовища. 
 
ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 
 
1. Моніторинг освітньої діяльності: 
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а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  
 
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  
 

№ 
з/п 

Назва 
дослідження 

Організатор 
(накази, листи) 

Місце 
вивчення 

Форма 
узагальнення 

Місце 
звіту 

1 2 3 4 5 6 
1 Моніторингове 

дослідження стану 
превентивної освіти 
дітей та учнівської 
молоді в навчальних 
закладах 

Наказ МОН України від 
02.10.2012 р. № 1064  
«Про проведення 
моніторингового 
дослідження стану 
превентивної освіти дітей  
та учнівської молоді  
в навчальних закладах»  

ЗНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 

2 Моніторингове 
дослідження стану 
впровадження 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
(ІІІ етап) 

Наказ МОН України від 
14.12.2011 р. № 1431  
«Про проведення 
моніторингового 
дослідження стану 
впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах» 

ЗНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 

3 Моніторингове 
дослідження стану 
позашкільної освіти 
та позакласної 
роботи в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
(ІІ етап) 

Наказ МОН України від 
28.05.2013 р. № 620  
«Про проведення 
моніторингового 
дослідження стану 
позашкільної освіти  
та позакласної роботи  
в загальноосвітніх 
навчальних закладах» 

ЗНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 

4 Моніторингове 
дослідження стану 
навчально-
методичного  
та матеріально-
технічного 
забезпечення 
предметів 
природничо-
математичного 
циклу (ІІ етап)  

Наказ МОН України від 
02.10.2012 року № 1065 
«Про проведення 
моніторингового 
дослідження стану 
навчально-методичного  
та матеріально-технічного 
забезпечення предметів 
природничо-математичного 
циклу» 

ЗНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 

5 Моніторингове 
дослідження  
«Стан і розвиток 
професійно-
технічної освіти» 
(ІV етап)  

Наказ МОН України від 
31.01.2011 р . № 61  
«Про проведення 
моніторингового 
дослідження стану  
і розвитку професійно-
технічної освіти» 
 

 ПТНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 
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1 2 3 4 5 6 
6 Моніторингове 

дослідження якості 
новостворених 
підручників для 
початкової школи  
(ІІ етап) 

Наказ МОН України від 
20.08.2012 р. № 935  
«Про проведення апробації 
та моніторингових 
досліджень якості 
навчальної літератури для 
ЗНЗ у 2012/2013– 2013/2014 
навчальних роках» 

ЗНЗ Звіт із 
узагальненими 
таблицями 

ІІТЗО, відділ 
моніторингу 
освітніх 
процесів 

 
в) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні 
 
Протягом 2014 року центром зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень проведено три моніторингові дослідження 
регіонального рівня: 

 
№ 
з/п 

Назва 
дослідження 

Організатор 
(накази, листи) Місце вивчення Форма 

узагальнення 
Місце 
звіту 

1 2 3 4 5 6 
1 Моніторинг 

діяльності освітніх 
округів 

Лист ВОДА  
від 25.11.13 р.  
№ 3816/10/2-13 

Загальноосвітні 
навчальні заклади 
Рожищенського 
району 

Доповідна 
записка 
начальнику 
управління 
освіти та науки 
обласної 
державної 
адміністрації 

Колегія 
управління 
освіти та 
науки ВОДА 

2 Моніторинг якості 
поглибленого та 
профільного 
вивчення 
навчальних 
предметів 

Лист ВОДА від 
25.11.13 р.  
№ 3816/10/2-13 

Загальноосвітні 
навчальні заклади 
м. Ковеля 

Доповідна 
записка 
начальнику 
управління 
освіти та науки 
обласної 
державної 
адміністрації 

Колегія 
управління 
освіти та 
науки ВОДА 

3 Моніторинг 
результативності 
роботи з 
обдарованими 
дітьми 

Лист ВОДА від 
25.11.13 р.  
№ 3816/10/2-13 

Загальноосвітні 
навчальні заклади 
Любомльського 
району 

Доповідна 
записка 
начальнику 
управління 
освіти та науки 
обласної 
державної 
адміністрації 

Колегія 
управління 
освіти та 
науки ВОДА 

 
Відповідно до плану роботи Інституту проведено соціологічні дослідження: 
«Випускник – 2014».  
Опитано 356 респондентів: учні різних типів навчальних закладів 

Ковельського району, міста Луцька, ліцеїсти Волинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради.  
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Аналіз відповідей на запитання, які стосуються найближчого майбутнього, 
показав, що 97 % опитаних випускників збираються продовжувати навчання,  
80,3 % з них планують це робити у вищому навчальному закладі. 

 

 
 

Рис. 1. Закінчивши школу, Ви збираєтесь продовжувати навчання? (%) 
 
У частини випускників плани пов’язані з виїздом за межі України: 14,2 % 

респондентів мають намір вступати до навчальних закладів за кордоном, 11,8 % 
– виїхати на постійне місце проживання за кордон, 22 % – працювати у 
зарубіжних країнах. 

Серед життєвих пріоритетів випускників на першому місці – здоров’я (82 % 
респондентів); далі пріоритети ранжуються так: вірні друзі (72,3 %), щасливе 
сімейне життя (64,8 %), цікава робота (53,8 %), любов (53,4%), діяльне життя 
(45 %), упевненість у собі (39,4 %), розвиток (робота над собою, постійне 
фізичне і духовне вдосконалення) (38,4 %), матеріально забезпечене життя 
(30,6 %) тощо.  

Оцінюючи свої сили для реалізації життєвих планів, 80,6 % випускників 
вказали на впевненість у собі. Як пріоритетний фактор досягнення мрій 
відмітили якісну освіту 74,4 %. Забезпечить здійснення задуманого, на думку 
респондентів, уміння спілкуватися з людьми (78,6 %), приймати рішення 
(58,3 %), планувати своє життя (57 %), пристосовуватись до обставин (47,4 %), 
працювати в команді (42,7 %). Школярі сповнені оптимізму, вони вважають, що 
їх задуми та мрії однозначно втіляться в життя (75 %); 13,5 % респондентів 
мають щодо цього деякі сумніви.  

Випускники виявляють активну життєву позицію, організовуючи 
життєдіяльність колективу через роботу в органах учнівського самоврядування 
(58,4 %), беручи участь в організації молодіжних проектів у школах, своїх 
населених пунктах (56,2 %) тощо.  
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 «Інформаційна культура суб’єктів навчально-виховного процесу» 
У ході дослідження опитано 1232 вчителів та 911 учнів старших класів 

навчальних закладів міст Луцька і Нововолинська, Ковельського, 
Локачинського, Луцького та Любомльського районів.  

Дослідження показало, що педагоги оцінюють себе як носіїв інформаційної 
культури, виявило вміння і навички респондентів працювати з інформацією, 
готовність педагогів та учнів до використання інформаційних технологій у 
навчально-виховному процесі, організації самостійної навчальної діяльності. 

Вчителі відзначають, що вони володіють на високому і середньому рівнях 
уміннями: набирати та форматувати тексти – 95,4 %, створювати просту 
лінійну презентацію до уроку (виховного заходу) – 90,45 %, власні дидактичні 
матеріали (електронні) – 89,7 %, презентації з додаванням гіперпосилань, звуку 
тощо – 77,6 %, власне цифрове портфоліо та портфоліо учня – 80,4 % тощо. 
Учні теж вказують на свої вміння знаходити та відбирати інформацію з мережі 
Інтернет (94,2 %), набирати й форматувати текст (92,9 %), створювати прості 
лінійні презентації (76,3 %) та презентації з додаванням гіперпосилань (61,3 %).  

Користуються інтернетом 97 % педагогів та 90 % учнів. Інтернет педагогами 
використовується для пошуку матеріалів у підготовці до уроків (96 % 
респондентів), у підготовці для позакласних заходів з предмета (91 %), 
отримання інформації з різних галузей знань (78 %), пошуку матеріалів у 
підготовці до виховних заходів, які вони проводять як класні керівники (59 %). 
Кожен другий вчитель використовує соціальні мережі, скайп, електронну 
пошту для спілкування; приблизно кожен третій – для виконання науково-
дослідної роботи, налагодження взаємодії з учителями-новаторами. 13,5 % 
респондентів вже мають досвід дистанційної освіти, 11,5 % використовували 
інтернет для участі у мережевих комунікаційних проектах. Крім цього, інтернет 
використовується також як дозвіллєвий засіб: 44 % респондентів практикують 
перегляд кінофільмів, 37,4 % – читання художньої літератури тощо. 

Школярі є відвідувачами соціальних мереж (81,4 %), навчальних та 
пізнавальних сайтів (практично кожен другий опитаний). Учні використовують 
інтернет для спілкування з друзями (86,4 %), пошуку рефератів та презентацій 
(81 %), інформації для домашніх завдань (61,4 %). В інтернеті учні дивляться 
кінофільми (85 % респондентів), слухають музику (81 %), читають художню 
літературу (64,4 %), переглядають новини (39,5 %) тощо. Кожен третій 
опитаний старшокласник завжди використовує комп’ютер у підготовці 
домашніх завдань, кожен другий – іноді.  

У навчально-виховному процесі педагоги використовують такі елементи ІКТ: 
презентації (87,6 %), електронні посібники (60,7 %), діагностика знань учнів 
(32,7 %). Вчителі залучають учнів до участі у телекомунікаційних проектах, 
інтернет-олімпіадах (15,7 %). На свою участь у таких формах роботи вказують 
20,7 % опитаних учнів; практично кожен п’ятий старшокласник має досвід 
участі у телекомунікаційних проектах, дистанційних олімпіадах. 

Педагоги є активними користувачами сайта ВІППО. Його постійно 
відвідують 63,2 % опитаних вчителів. 
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Протягом року вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення 
кваліфікації щодо рівня задоволеності курсами у ВІППО. 

Масив опитаних складає 3169 слухачів курсів підвищення кваліфікації в 
Інституті.  

Опитування засвідчило, що педагоги, які прибувають на курси, мають стійку 
мотивацію до підвищення свого фахового рівня: 

 
Рис. 2. Основні мотиви навчання педагогів  

на курсах підвищення кваліфікації, % 
 
Навчання на курсах у ВІППО реалізувало потреби вчителів щодо підвищення 

їх кваліфікації більшою мірою, ніж вони сподівалися, – 18 %; реалізувало в 
цілому – 58,6 % та частково – 20,3 %; не реалізувало – 1,1 %, не визначились з 
оцінками 1,1 % респондентів.  

Задоволені курсами підвищення кваліфікації в цілому 80,1 %, 18,9 % – 
задоволені частково, 0,3 % – не задоволені та 0,7 % – не визначилися з оцінкою. 

Якщо розкласти інтегрований показник «задоволення курсами» на складові, 
то навчальним процесом курсів задоволені 70,5 % опитаних, задоволені 
частково – 27,3 %, не задоволені – 2,2 %; організаційні питання проведення 
курсів задовольняють 84 % респондентів, задовольняють частково – 14,2 %, не 
задовольняють – 1,8 %. 
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Рис. 3. Задоволення слухачів курсами підвищення кваліфікації, % 
 
Серед основних результатів перебування на курсах підвищення кваліфікації 

опитані слухачі відзначають: почули і побачили чимало нового і цікавого для 
себе (63 % респондентів), підвищили теоретичний рівень фахових знань (59 %), 
познайомилися з творчими педагогами та їх досвідом (52 %), отримали 
необхідні консультації від працівників ВІППО – кожен другий опитаний; 
оволоділи новими формами і методами роботи (44 %), оволоділи елементами 
нових освітніх технологій (39 %), ознайомилися з перспективним досвідом 
роботи шкіл області (30 %). Якщо серед мотивів перебування на курсах 
необхідність оволодіння комп’ютером важливою була для 10,8 % респондентів, 
то як результат перебування на курсах 14,8 % опитаних відзначили, що вони 
розширили свої знання і вміння користування комп’ютером.  

У структурі курсів та організації міжкурсової діяльності вчителя з 
підвищення професійної майстерності значна роль відводиться самоосвіті 
вчителя як неперервному процесу його саморозвитку та самовдосконалення. 
Кожен другий респондент має вироблену, на його погляд, систему 
самоосвітньої діяльності, яка задовольняє педагогів у роботі над собою. Поряд з 
цим 48 % опитаних вчителів спрямовані на зміни в організації самоосвіти. 
Однак досить низьким є відвідування слухачами курсів бібліотек м. Луцька; їх 
самостійне опрацювання під час курсів нової фахової та методичної літератури, 
періодики є значимим лише для кожного десятого респондента.  

Основними напрямами підвищення ефективності курсової підготовки 
опитані слухачі курсів називають:  

– забезпечення практичної спрямованості змісту навчального матеріалу з 
орієнтацією на конкретну категорію слухачів; 

– ширше використання в навчальному процесі елементів сучасних освітніх 
технологій, електронних засобів навчання;  

– запровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації; 
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– збільшення кількості годин на лекції та практичні заняття з методики 
викладання шкільних предметів; 

– обладнання всіх навчальних аудиторій мультимедійними комплексами та 
збільшення часу практичної роботи слухачів з комп’ютером; 

– збагачення сайта Інституту методичними напрацюваннями педагогів, 
матеріалами виставки «Творчі сходинки педагогів Волині», методичними 
рекомендаціями щодо різних напрямів роботи навчальних закладів; 

– створення мережевих спільнот педагогічних працівників під егідою 
Інституту. 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації № 64-к 
від 24 квітня 2014 р. вивчався морально-психологічний клімат у трудовому 
колективі Цуманської загальноосвітньої школи I–III ст. Ківерцівського 
району. 

Шкільне середовище цієї ЗОШ оцінюється переважною більшістю учнів як 
сприятливе для їх навчання і розвитку. Однак загальна тональність відповідей 
на відкриті запитання вказує на те, що діти переживають певний дискомфорт 
від ситуації, що склалася в учительському колективі.  

Підготовлено аналітичну довідку на колегію управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації (травень 2014 р.). 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації 
та плану роботи Інституту вивчалась громадська думка педагогічних 
працівників та учнів щодо якості надання освітніх послуг у загальноосвітніх 
навчальних закладах Любомльського, Старовижівського районів у ході 
підготовки питань на засідання колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації: 

1. Комплексне вивчення управлінської діяльності відділу освіти 
Любомльської райдержадміністрації щодо виконання основних завдань, 
визначених Законом України «Про освіту». Опитано 442 респонденти, в тому 
числі за різним інструментарієм 175 учителів (за чотирма анкетами вчителя), 
134 випускники 11-х класів (за двома анкетами випускника), 133 учні 10-х класів 
(за двома анкетами учня).  

У районі здійснюється системний науково-методичний супровід підвищення 
професійної майстерності педагогів. Оцінюючи ефективність власної участі у 
науково-методичній роботі, 92,2 % респондентів відзначили, що ця діяльність 
дозволяє їм підвищити свій фаховий рівень, для 61,3 % опитаних педагогів вона 
сприяла формуванню власної педагогічної майстерності, для 60,5 % – розвитку 
творчих здібностей.  

У відповідях на відкрите запитання щодо форм науково-методичної роботи у 
педагогічних колективах та на рівні району чітко окреслилась позитивна роль 
освітніх округів в організації методичної роботи. Це відзначили 55,7 % опитаних 
педагогів, значна частина з яких наголошували на значенні власної участі в 
організації та проведенні методичних заходів в округах (кожен п’ятий опитаний). 

Якщо порівняти результати опитування 2009 і 2014 років щодо стимулюючих 
та перешкоджаючих чинників до навчання, розвитку та саморозвитку вчителя, то 
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слід відзначити, що показники мають тенденцію стабільності, за винятком кількох 
суттєвих позицій. Це, в першу чергу, зростання значення як стимулюючого 
чинника до навчання, розвитку та саморозвитку педагогів шкільної методичної 
роботи (показник зріс на 11 %), діяльності районного методичного кабінету 
(показник зріс на 5 %). Загалом за результатами дослідження відслідковується 
зростання позитивних оцінок діяльності районного відділу освіти та методичного 
кабінету з підвищення професіоналізму педагогів.  

Підготовлено аналітичну довідку на колегію управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації (жовтень 2014 р.) та видано 
«Матеріали соціологічного опитування педагогічних працівників та учнів шкіл 
Любомльського району» (Луцьк : ВІППО, 2014. – 187 с.). 

2. Комплексне вивчення управлінської діяльності відділу освіти 
Старовижівської райдержадміністрації з виконання Указу Президента 
України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». Опитано 323 респонденти, 
в тому числі за різним інструментарієм 108 учителів (за трьома анкетами 
вчителя), 104 випускники 11-х класів (за двома анкетами випускника), 111 учнів 
10-х класів (за двома анкетами учня).  

Загалом респонденти високо оцінюють методичну роботу на всіх рівнях її 
організації в районі. У відповіді на відкрите запитання «Що, на Ваш погляд, 
необхідно змінити в організації методичної роботи в районі?» 55,3 % 
респондентів відзначили, що їх задовольняє рівень, зміст та форми методичної 
роботи і будь-що міняти немає необхідності, а 21,3 % дали таку оцінку: 
«Методична робота ведеться на високому рівні». Ця діяльність районного 
методкабінету з педагогами є стимулюючим чинником до самоосвіти для 
88,7 % опитаних педагогів, а для 92 % респондентів таким чинником є 
методична робота у педагогічному колективі навчального закладу.  

Опитування старшокласників показали, що зусилля педколективів 
зосереджено на впровадженні у навчально-виховний процес інформаційно-
комунікаційних технологій. Учні вказують, що на уроках педагоги 
використовують презентації (96 % респондентів), роботу із мультимедійними 
пристроями (46 %), електронні посібники (28,8 %), діагностику знань учнів 
з використанням комп’ютерів (27 %), організовують роботу учнів у 
телекомунікаційних проектах, інтернет-олімпіадах (13,5 %) тощо. 

Підготовлено аналітичну довідку на колегію управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації (грудень 2014 р.), видано 
«Матеріали соціологічного опитування педагогічних працівників та учнів шкіл 
Старовижівського району» (Луцьк : ВІППО, 2014. – 199 с.). 

 
Участь у моніторингу викладання фізичної культури та предмета «Захист 

Вітчизни» згідно з розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації від 
27.08.2013 р. № 329 «Про організацію підготовки молоді до військової служби у 
Збройних силах України у 2013/2014 н. р.» в м. Володимир-Волинський 
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(січень 2014 р.), м. Ковель (лютий), Локачинському районі (березень), Камінь-
Каширському районі (листопад), м. Луцьку (грудень) (Дикий О. Ю.). 

 
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 
Підготовка завдань для моніторингу навчальних досягнень учнів 9 та 

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ковеля (березень, Сова О. О.).  
Науково-методичний супровід моніторингових досліджень якості 

математичної освіти (протягом року, Сташенко М. О., Трачук Т. В.). 
Обласний круглий стіл відповідальних за організацію та проведення 

моніторингових досліджень «Особливості планування, організації та 
проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти у ЗНЗ» 
(20 березня, ВІППО, Щоголєва Л. О.).  

 
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 
 
3.1. Інформаційна кампанія 
З метою організації та підготовки зовнішнього незалежного оцінювання в 

області проведено відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу. Зокрема: 
а) у періодичних виданнях області опубліковано 44 статті та повідомлення з 

питань організації та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання; 
б) організовано 11 телепередач; 
в) в усіх містах та районах області проводились громадські слухання на тему 

«Як якісно підготуватись до ЗНО–2014», в яких взяли участь понад 3,5 тисячі 
чоловік. 

3.2. Навчально-роз’яснювальна робота 
Відповідно до наказу УЦОЯО від 29.09.2013 р. № 85 «Про проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році» у ЗНЗ області 
22 та 29 березня підготовлено і проведено пробне тестування з 11 навчальних 
предметів (5618 тестувань). 

3.3. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 
Для реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання було 

створено 25 консультаційно-реєстраційних пунктів на базі управлінь, відділів 
освіти, ПТНЗ та ВНЗ області. В області було зареєстровано 7284 учасники 
сертифікаційного тестування. 

3.4. Проведення ЗНО–2014 
Під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання організовано 

роботу 26 пунктів тестування та залучено понад 1500 педагогічних працівників. 
В області пройшло 23 895 тестувань. 

На базі ЗОШ № 15 м. Луцька працював пункт перевірки відкритої частини 
тестових завдань з української мови (97 екзаменаторів).  

3.5. Проведення додаткової сесії 
Для участі в додатковій сесії, яка проходила 01–15 липня 2014 р., в області 

було створено два пункти тестування та зареєстровано 47 осіб. Загалом 
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проведено 139 тестувань. До роботи в пунктах тестування залучено 
98 педагогічних працівників. 

 
Участь у тренінгових семінарах з підготовки екзаменаторів зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури (лютий, квітень, 
червень, Сова О. О.). 

Участь у роботі як відповідального за пункт перевірки відкритої частини 
ЗНО з української мови та літератури (червень, Сова О. О.).  

Участь в оновленні електронної бази даних про навчальні заклади системи 
загальної середньої освіти (вересень–жовтень, Бобак Н. В., Корнейко А. О.). 

Участь в організації онлайн-апробації тестових завдань УЦОЯО (13–16 жовтня, 
Бобак Н. В., Корнейко А. О.). 

Організація навчання осіб, які здійснюватимуть реєстрацію учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання – 2015 (грудень, Бобак Н. В., 
Корнейко А. О.). 

 
ХІІ. Навчально-методична діяльність філії (за наявності) – філії немає. 
 
ХІІІ. Особливості діяльності закладу 
 
1. Робота музею історії освіти Волині 
 
Головними завданнями функціонування музею є збереження, вивчення і 

використання досвіду волинян у навчанні й вихованні, починаючи від часів 
Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, шкіл при монастирях, 
братських шкіл і до сьогодення.  

В експозиціях музею зібрано оригінальні експонати, документи і матеріали, 
які дають можливість простежити традиції формування освіти й педагогічної 
думки Волині від часу зародження писемності і школи. 

Музей освіти Волині проводить різноманітні заходи, зокрема: 
– екскурсії для педагогів області та гостей Волині; 
– виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва педагогів, учнів та 

студентів області; 
– періодично формується виставка «Історія шкіл Волині»; 
– підсумкові заняття з історії вивчення рідного краю для старшокласників та 

студентів області на основі музейної експозиції; 
– уроки-реквієми, присвячені пам’яті героїчних вчинків педагогів Волині; 
– лекції історико-краєзнавчого характеру для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації; 
– допоміжні матеріали для підготовки наукових робіт педагогами, 

студентами та учнями Волині; 
– видання методичних збірок за матеріалами музею.  
В 2014 році проведено таку роботу:  
1. Постійне удосконалення текстів екскурсій. 
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2. Пошук документів і матеріалів щодо розвитку освіти в області та Україні у 
Державному архіві Волинської області. 

3. Поповнення експозиції музею новими експонатами та матеріалами. 
 
ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність 
 
1. Робота бібліотеки 
 
Головною метою діяльності бібліотеки Інституту є забезпечення фахових 

інформаційних потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння процесу 
підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних, 
управлінських кадрів освітянської галузі та створення високоефективної системи 
бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної освіти в Україні шляхом 
надання вільного доступу до профільної інформації. 

Основними завданнями є: 
– оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи 

ВІППО та інформаційних потреб користувачів; 
 – аналітичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що 

відповідає профілю діяльності установи; 
 – бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та навчального 

процесу шляхом повного, якісного й оперативного обслуговування всіх 
категорій користувачів; 

 – розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх 
виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових 
інформаційних технологій; 

– науково-методичне забезпечення бібліотек професійно-технічних, 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. 

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 120 назв). 

Книжковий фонд поповнюється централізовано за рахунок державного 
бюджету. 

Станом на 01.12.2014 р. фонд бібліотеки становить 44 868 примірників книг. 
За звітний період надійшло 546 книг. 

Для інформаційно-методичного забезпечення діяльності навчально-
методичних відділів, кафедр, лабораторій Інституту, районних та міських 
управлінь (відділів) освіти, методичних кабінетів, працівників шкіл, 
дошкільних та позашкільних закладів освіти бібліотека проводить огляди 
літератури, виставки, інформування читачів про нові надходження до 
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бібліотеки; надається практична допомога методистам в організації тематичних 
книжкових виставок до наукових конференцій. 

 
Протягом року на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли 

виставки та тематичні полиці: 
1.  «Герої Крут: лицарський подвиг юних українців». 
2. «Культурологія освіти». 
3. «Громадянське виховання в сучасній школі». 
4. «Інформаційні технології – потужний стимул навчання». 
5. «Учитель у суспільстві знань». 
6. «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава». 
7. «Крізь віки – до Незалежності». 
8. «Дитина і книга: погляд крізь призму часу». 
9. «Волинь – земля українська». 
10. «Державна мова – мова професійного спілкування». 
11. «Правам людини – європейський рівень поваги та захисту». 
 
Книжкові виставки до знаменних дат: 
1. «Сила чорноземна – наш Чубинський. І така сила, якій не можна не 

підкоритись» (М. Драгоманов). До 175-річчя від дня народження Павла 
Платоновича Чубинського (1839–1884). 

2. «К. Д. Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини. Він – гордість 
нашої науки, гордість нашої педагогіки» (С. Х. Чавдаров). До 190-річчя від дня 
народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1824–1870). 

3. «Бо пам’ятайте, що на цій планеті відколи створив її Бог, ще не було епохи 
для поетів, але були поети для епох» (Л. Костенко). До 200-річчя від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка (1817–1861). 

4. «Пророк, що прийшов “повісти нам таємницю”, душі людської» 
(Ф. Достоєвський). До 450-річчя від дня народження Вільяма Шекспіра 
(1564–1616). 

5. «Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, 
мислителя і поета – Олександра Довженка» (Чарлі Чаплін). До 120-річчя від дня 
народження Олександра Петровича Довженка (1894–1956). 

6. «Він світив, як сонце, до нього люди тягнулись, як до сонця. Він умів і 
гриміти, як грім, і того голосу боялись усі плазуни і негідники» (М. Рильський). 
До 125-річчя від дня народження Остапа Вишні (1889–1956). 

 
Віртуальні виставки, які розміщені на сторінці бібліотеки сайта 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти: 
1. «Нові надходження до бібліотеки» в розділах: 
– Довідкова література; 
– Навчальна література; 
– Художня література. 
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2. «К. Д. Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини. Він – гордість 
нашої науки, гордість нашої педагогіки» (С. Х. Чавдаров). До 190-річчя від дня 
народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1824–1870). 

3. «Шевченко – художник». До 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка (1817–1861). 

4. «Він стоїть на крайполі – сивоголовий поет, гордий і стривожений долею 
України…» (М. Жулинський). До 80-річчя від дня народження Петра Петровича 
Маха (1934–2011) – українського письменника, публіциста, громадського діяча. 

 
2. Видавнича діяльність за рік 
 
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 244 

наукові та науково-методичні праці. 
 

№ 
з/п 

Назва Автор Опис джерела 

1 2 3 4 
Підручники 

1 Економіка праці і соціально-трудові 
відносини. Теоретичний курс : підручник 

Черчик Л. М., 
Коленда Н. В., 
Бортнік С. М., 
Шубала І. В., 
Шубалий О. М., 
Турчик І. В., 
Федосова В. І. 
(за заг. ред.  
Л. М. Черчик) 

Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2014. – 410 с. 

Навчальні посібники 
1 Воєнна історія Волині : історичні нариси : 

в 4 т. Т. 2. : ХІХ ст. – початок ХХ ст.  
 

Дем’янюк О.Й., 
Пасюк І. М.,  
Яровенко С. П. 

Луцьк : Вежа-Друк, 
2014. – 288 с. 
 

2 Економіка праці і соціально-трудові 
відносини. Практикум : навч. посібн. 
 

Черчик Л. М.,  
Коленда Н. В.,  
Бортнік С. М.,  
Шубала І. В.,  
Шубалий О. М.,  
Турчик І. В., 
Федосова В. І. 
(за заг. ред.  
Л. М. Черчик) 

Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2014. – 340 с. 

3 L’Ukraine vue par les ados-1 Iryna Urayeva Київ, 2014. – 44 с. 
4 Inklusion: Alle gleich, alle anders- nur eine 

Vision? : навч. посібн. 
Гешеліна Т. Б. Луцьк : Wolhynenergosoft, 

2014. – 62 с. 
5 Уроки, що додають впевненості в 

прийдешньому дні  
Бондарук Л. М. Уроки з підприємниць-

ким тлом : навч. мат. / 
за заг. ред. Е. Бобінської, 
Р. Шияна, М. Товкало. – 
Варшава : Сова, 2014. – 
С. 294–300 
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1 2 3 4 
6 Формування підприємницьких якостей на 

уроці польської мови  
Бондарук Л. М. Уроки з підприєм-

ницьким тлом : навч. 
мат. / за заг. ред. 
Е. Бобінської, Р. Шияна, 
М. Товкало. – Варшава : 
Сова, 2014 – С. 330 

7 Програма спецкурсу для учнів 11 класу 
«Міжкультурна освіта школярів» 

Свиридюк Т. В. Луцьк, 2014. – 12 с. 

8 Парціальна програма з організації 
театралізованої діяльності в дошкільному 
навчальному закладі 

Березіна О. М., 
Гніровська О., 
ЛинникТ.  

Т. : Мандрівець, 2014.  

9 Система освітньої роботи з дітьми 
середнього дошкільного віку за 
програмою «Дитина» : посібн. з 
орієнтовним календарно-тематичним 
плануванням 

Березіна О. М., 
Цимбалюк О. Л. 

Т. : Мандрівець, 2014. –
Ч. 1. – 288 с. ; ч. 2 – 
192 с. 

Дидактичні матеріали 
1 Конкурсні завдання з української мови Сова О. О. Луцьк, 2014. 
2 Збірник навчально-методичних 

матеріалів до уроків польської мови у 5 
класі 

Уклад. 
Бондарук Л. М., 
Щерба Л. М., 
Станько-
Присяжнюк А. С., 
Трубнікова О. В. 

Луцк : ВІППО, 2014. – 
58 с. 

3 Збірник навчально-методичних 
матеріалів до уроків польської мови 5–11 
класи (факультативний курс) 

Уклад. 
Бондарук Л. М., 
Щерба Л. М. 

Луцк : ВІППО, 2014. – 
106 с. 

4 Збірник олімпіадних завдань з історії для 
8 класу 

Мочкіна Л. І. Луцьк, 2014. – 27 с. 

5 Збірник олімпіадних завдань з історії для 
9 класу 

Мочкіна Л. І. Луцьк, 2014. – 28 с. 

6 Збірник олімпіадних завдань з історії для 
10 класу 

Мочкіна Л. І. Луцьк, 2014. – 32 с. 

7 Збірник олімпіадних завдань з історії для 
11 класу 

Мочкіна Л. І. Луцьк, 2014. – 32 с. 

Методичні посібники 
1 Сучасний урок  Ясінська Н. В. Сучасний урок / 

упоряд. Л. Р. Сахацька. – 
Ч. І. – Нововолинськ, 
2014. – С. 2–4 

2 Сучасний урок в контексті парадигми 
освіти 

Ясінська Н. В. Сучасний урок / упоряд. 
С. В. Селедець. – Ч. ІІ. – 
Нововолинськ, 2014. – 
С. 1–3 

3 Конспекти з астрономії. 11 клас Уклад. 
Савош В. О., 
Блащук А. П.,  
Левшенюк Я. Ф., 
Трофімчук А. Б. 
 

Рівне, 2014. – 60 с. 
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Методичні рекомендації 

1 Інноваційні технології професійного 
розвитку педагогів в умовах неперервної 
освіти : метод. рек.  

Вітюк В. В.   Луцьк, 2014. – 71 с.  
 

2 Маркетингова діяльність сучасної школи: 
навчально-методичний комплекс  

Вознюк В. С. Луцьк, 2014. – 83 с. 

3 Засоби діагностики якості вищої освіти  Сташенко М. О., 
Панчишин В. Г. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
74 с. 

4 Техніка пошуку роботи : навчально-
методичний комплекс для студентів 
спеціальності 8.18010020 «Управління 
навчальним закладом» освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» денної 
та заочної форм навчання  

Турчик І. В. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
152 с. 

5 Методика створення та організація 
діяльності музею при навчальному 
закладі, який перебуває у сфері 
управління Міністерства освіти і науки 
України : метод. рек.  

Камінська В. В. Луцьк, 2014. – 72 с. 

6 Школа – територія здоров’я : метод. рек. 
щодо моделювання 
здоров’язбережувального середовища  
навчального закладу 

Поліщук Н. А. Луцьк, 2014. – 215 с. 

7 Управління навчально-виховною 
діяльністю : курс лекцій  

Лук’янчук Г. Я. Луцьк, 2014. – 82 с. 

8 І засяяв хрест на київських горах… : 
конспекти уроків учасників фестивалю-
конкурсу, присвяченого 1025-річчю 
хрещення Київської Русі 

Упоряд. 
Рудь О. В. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
104 с. 

9 Історичні аспекти становлення 
православних монастирів Волині 

Рудь О. В. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
64 с. 

10 Основи християнської етики : конспекти 
для 5 класу  

Упоряд. 
Рудь О. В. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
168 с. 

11 На допомогу вчителю предметів морально-
духовного спрямування : конспекти уроків 
у 2 ч.  

Упоряд. 
Рудь О. В. 

Луцьк : ВІППО, 2014. –
256 с. 

12 Теоретичні та практичні аспекти 
викладання курсу «Основи податкових 
знань» : метод. рек. 

Уклад. 
Гребенюк Т. С. 

Луцьк : Вежа-Друк, 
2014. – 104 с. 

13 Інтерактивні форми навчання вчителів 
початкових класів : метод. рек. 

Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

 

14 Технології програмування : метод. рек. Гісь І. В.  
15 Розмовляємо російською! : метод. рек. 

для вивчення російської мови за 
програмою курсу за вибором 

Уклад.  
Бондарук Л. М., 
Бутакова О. О., 
Томчук, Т. О. 
та ін. 
 
 
 

Луцьк : ВІППО, 2014 
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16 Interculturality across English Language 

Curriculum : метод. рек. для вчителів 
англійської мови 

Свиридюк Т. В. Луцьк, 2014 

17 SEED: Долаємо професійні стереотипи : 
метод. рек. для вчителів-тренерів 

Свиридюк Т. В. Луцьк, 2014 

18 Методологія та методи наукових 
досліджень : навчально-методичний 
комплекс для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації у ВІППО   

Турчик І. В. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
58 с. 

19 Психологія управління : курс лекцій   Щоголєва Л. О. Луцьк, 2014. – 180 с. 
20 Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності : дидактичні матеріали до 
вивчення навчальної дисципліни 

Щоголєва Л. О. Луцьк, 2014. – 92 с. 

21 Методичні рекомендації щодо організації 
та проведення моніторингу якості 
профільного навчання 

Махомед М. Х.,  
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Луцьк : ВІППО, 2014 – 
35 с. 

22 Моніторингові дослідження ефективності 
діяльності освітніх округів у 
Рожищенському районі 

Махомед М. Х.,  
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Луцьк : ВІППО, 2014 – 
53 с. 

23 Моніторингові дослідження якості 
профільного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Ковеля 

Махомед М. Х.,  
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Луцьк : ВІППО, 2014 – 
53 с. 

24 Особливості планування, організації та 
проведення регіональних моніторингових 
досліджень якості освіти у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Махомед М. Х.,  
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Луцьк : ВІППО, 2014 – 
125 с. 

25 Форми узагальнення дослідно-
експериментальної діяльності в 
експериментальних навчальних закладах 
регіонального рівня : метод. рек.  

Уклад. 
Ткачук Н. М., 
Поліщук Н. А., 
Камінська В. В. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
88 с. 

26 Моніторинг рівня навчальних досягнень 
учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Ковельського району 

Махомед М. Х.,  
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Луцьк : ВІППО, 2014 – 
64 с. 

27 Методичні рекомендації до проведення в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
Уроку щодо попередження торгівлі 
людьми 

Упоряд. 
Муляр О. П. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
39 с. 

28 Використання ігрових прийомів у 
навчально-виховному процесі з географії 
та біології : метод. рек. 

Юровчик В. Г. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
148 с. 

29 Арт-методи в освітньому просторі: теорія 
і практика : метод. рек. 

Андрейчин С. Р. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
48 с. 

30 Теоретичні та практичні аспекти 
формування навичок здорового способу 
життя у підлітків : метод. рек. 

Казмірчук Н. М. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
52 с. 

31 Формування лідерських якостей 
особистості : метод. рек. 

Ясінська Ю. В Луцьк : ВІППО, 2014. – 
40 с. 

32 Методичні рекомендації з питань впровад-
ження передового педагогічного досвіду 

Шинкарук І. В., 
Майко С. М.  
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33 Культура спілкування з учнями з 

особливостями психофізичного розвитку 
та інвалідами 

Барановська Р. Є. 
 

Публікації в періодичних виданнях 
1 Створення умов для ефективного 

забезпечення діяльності інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Олешко П. С.  Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3. – С. 6–8 

2 Розвиток управлінської компетентності 
керівників навчальних закладів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти  
 

Лук’янчук Г. Я. Нова педагогічна 
думка. – Рівне : 
РОІППО. –  2014. – 
№ 3. – С. 36–39 

3 Актуальність ідей Василя  
Сухомлинського в процесі формування 
професійного іміджу майбутніх 
соціальних педагогів 

Остапйов- 
ський І. Є. 

Науковий вісник СНУ 
ім. Лесі Українки. Сер. 
Пед. науки. – 2014. – 
№ 1. – С. 184–188 

4 Актуальність ідей К. Д. Ушинського  
та А. С. Макаренка у формуванні 
професійного іміджу педагогів  
 

Остапйов- 
ський І. Є. 

Нова педагогічна 
думка. – Рівне : 
РОІППО. – 2014. – 
№ 2. – С. 205–208 

5 Соціально-психологічний клімат як 
елемент корпоративної культури 
навчального закладу   

Турчик І., 
Щоголєва Л. 

Нова педагогічна 
думка. – Рівне : 
РОІППО. – 2014. – 
№ 2. – С. 227–231 

6 Стратегічне управління освітнім 
закладом як соціальною системою  

Щоголєва Л., 
Вознюк В. 

Нова педагогічна 
думка. – Рівне : 
РОІППО. – 2014. – 
№ 2. – С. 237–240 

7 До 200-ліття Т. Г. Шевченка Сташенко М. О. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. – С. 3–20 

8 Відомий і невідомий Шевченко Сташенко М. О. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 2. – С. 3–5 

9 Моніторинг якості освіти: теоретико-
методологічний аспект 

Щоголєва Л. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 2. – С. 36–40 

10 Психологічні аспекти формування 
корпоративної культури в навчальному 
закладі  

Щоголєва Л. Педагогічний орієнтир. – 
2014. – № 20. – С. 45–48 

11 Тестові технології оцінювання якості 
освіти школярів 

Махомед М. Х. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. – С. 58–61 

12 Функції моніторингу як механізму 
опосередкованого та безпосереднього 
впливу на якість освіти у школі 

Приймачук Л. О. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 15–17 

13 Життя та педагогічна діяльність 
К. Д. Ушинського (до 190-річчя від дня 
народження) 

Луцюк А. М. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. – С. 21–24 

14 Неперервна освіта  сільського вчителя як 
складова післядипломної 

Луцюк А. М. Педагогічний пошук – 
2014. – № 4. – С. 12–14 

15 Соціалізація підлітка: варіативність 
підходів 

Кліш П. А., 
Хом’як А. П. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. –  С. 31–33 

16 Педагогічна технологія як інтегративна 
модель навчально-виховного процесу  

Кліш П. А., 
Хом’як А. П. 

Молодь і ринок. – 
2014. – № 9. – С. 44–49 
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17 Предмет «Захист Вітчизни» в умовах 

сьогодення 
Дикий О. Ю.   Педагогічний пошук. – 

2014. – № 4. – С. 31–32 
18 Іншомовна компетентність як передумова 

професійного розвитку педагога  
Нечипорук О. В.   Педагогічний пошук. – 

2014. – № 2. – С. 16–18 
19 Формування особистості в процесі 

економічної соціалізації  
  

Остапйов- 
ський О. І., 

Психологічні аспекти. 
Вип. 23. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – 
2014. – С. 263–275 

20 Міжпредметні зв’язки у викладанні 
дисциплін суспільно-гуманітарного циклу  

Миць М. Я. Педагогічний орієнтир. – 
2013. – № 20. – С. 30–33 

21 Місцеве самоврядування та місцеві 
органи виконавчої влади в Україні 

Муляр О. П., 
Слюсарчук І. О. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. – С. 47–49 

22 Метод математичного моделювання як 
засіб прикладної спрямованості 
математики  

Трачук Т. В., 
Радіщук Т. В. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1. – С. 34–36 

23 Формування і розвиток інформаційної 
компетентності педагога в системі 
неперервної освіти  
 

Трачук Т. В. Науковий вісник 
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки. Сер. : Пед. 
науки.  –  2014. – № 1. –  
С. 152–157 

24 The education system of Ukrainian diaspora 
in the West (middle of 40th – 80th years of 
XX century). 

Neduzhko Yury Australian Journal of 
Scientific Research, 2014, 
No.2. (6) (July – 
December). Volume III. 
“Adelaide University 
Press”.  Adelaide, 2014. – 
P. 345–360 

25 Ukrainian diaspora in the West and human 
rights in Ukraine (second half of 80-th – 
beginning of 90-th years of  XX century) 

Neduzhko Yury American Journal of 
Scientific and Educational 
Research, 2014, No.2. (5) 
(July – December). 
Volume II. “Columbia 
Press”. New York, 2014. –  
P. 309–327 

26 The Struggle of Ukrainian Diaspora of 
Canada for the Human Rights  and the 
Independence of Ukraine (end of 60-th –
beginning of 90-th years of XX century)  

Neduzhko Yury Сanadian Journal of 
Science, Education and 
Culture, 2014, No.2. (6). 
(July – December).  
Volume  I.  “Toronto 
Press”. Toronto, 2014. – 
P. 527–544 

27 The Views of  the President of Ukrainian 
National Republic in Emigration Mykola 
Livіtsky (1907-1989) on the  “Eastern 
Policy“ оf the Chancellor West Germany 
Willy Brandt in a context national interests 
of Ukraine  

Neduzhko Yury French  Journal of 
Scientific and Educational 
Research, 2014, No.1. (4) 
(January – June). Volume 
II. “Paris University  
Press”. Paris, 2014. – 
P. 469–482 
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28 Ukrainian diaspora in the West and the 

American Committee for Liberation from 
Bolshevism 

Neduzhko Yury Proceedings of the 1st 
International Academic 
Congress “Fundamental 
and Applied Studies in the 
Pacific аnd Atlantic 
Oceans Countries” (Japan, 
Tokyo, 25 October 2014). 
Volume  I. “Tokyo 
University Press”. Tokyo, 
2014. – P. 205–220. 

29 Ukrainian diaspora in the West and religious 
freedom in Ukraine (second half of 70-th – 
80-th years of  twentieth century) 
Proceedings of the III International Science  

Neduzhko Yury Congress “Problems and 
Prospects  of Research in 
the Americas and Eurasia” 
(Argentina, Buenos Aires, 
3-5 December 2014). 
Volume  II. “Buenos Aires 
University Press”. Buenos 
Aires,  2014. – P. 325–341 

30 The European  Policy of  State Centre of 
Ukrainian National Government in 
Emigration in 1948–1954 years  
 

Neduzhko Yury French  Journal of 
Scientific and Educational 
Research, 2014, No.2. (5) 
(July – December).  
Volume III. “Paris 
University  Press”. Paris, 
2014. – P. 629–645 

31 Legislation of Ukraine on cooperation with 
Foreign Ukrainian in 1991-2010 years  
 

Neduzhko Yury American Journal of 
Scientific and 
Educational Research, 
2014, No.1. (4) (January-
June). Volume II. 
“Columbia Press”. New 
York,  2014. – P. 469–482 

32 The problem of  activity of Ukrainian 
diaspora of Western countries towards  
formation of state independence of Ukraine 
in research of national scholars (middle of 
40th years of XX century-beginning of XXI 
century)  

Neduzhko Yury Canadian Journal of 
Science, Education and 
Culture, 2014, No.1. (5) 
(January- June). Volume 
II. “Toronto Press”. Toronto, 
2014. – P. 639–664 

33 Ukrainian diaspora and Ukraine in the 
context of international relations (late 80's – 
early 90-ies of XX century)  
 

Neduzhko Yury British Journal of 
Science, Education and 
Culture, 2014, No.1. (5) 
(January-June). Volume 
I. “London University 
Press”. London, 2014. – 
P. 545–559 

34 Ukrainian political emigration in Western 
Europe and Ukraine (middle of 40th – end of 
50th  years of the XX century)  
 

Neduzhko Yury Australian Journal of 
Scientific Research, 
2014, No.1. (5) (January-
June). Volume II. 
“Adelaide University 
Press”.  Adelaide, 2014. – 
P. 587–605 
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35 Вивчення стану, перспектив розвитку та 

проблем лісового господарства 
Волинської області в середній школі  

Юровчик В. Г. Педагогічний 
орієнтир. – 2014. – 
19 вип. – 66 с. 

36 Формування природознавчих понять в 
учнів початкової школи  

Поліщук Н. А. Педагогічний 
калейдоскоп. – 2014. – 
№ 13. – С. 55–59 

37 Освітньо-інформаційне середовище 
навчального закладу з погляду 
формування соціально активної 
особистості : теоретичний аспект 

Ткачук Н. М.,  
Янчук Т. С. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3. – С. 9–12 

38 Підготовка вчителів профільної школи до 
впровадження інноваційних педагогічних 
технологій  
 

Ткачук Н. М. Комп’ютерно-
інтегровані технології : 
освіта, наука, 
виробництво. – Луцьк, 
2014. – 5 с. 

39 Погляди Павла Скоропадського 
на аграрний розвиток України  
(за «Спогадами»)  

Кот Н. М. Український селянин : 
зб. наук. праць / за ред. 
А. Г. Морозова. – 
Черкаси : Черкаський 
нац. ун-т ім. 
Б. Хмельницького, 
2014. – Вип. 14. – С. 54–56 

40 Сторінки історії Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
(1940–1941 рр.)  

Кот Н. М. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 3–5 
 

41 Невтомний трудівник [Електронний 
ресурс] 
 

Кот Н. М. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 6. – С. 2. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

42 Вклонімося вчителю [Електронний 
ресурс] 
 
 

Кот Н. М. Педагогічні роздуми. – 
2014. –  № 6.– С. 3. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

43 Грані майстерності [Електронний ресурс] 
 
 
 

Кот Н. М. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 6.– С. 4–5. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

44 75 років від дня народження  
О. С. Буйницької (1940) – волинського 
педагога, заслуженого вчителя України 

Кот Н. М. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Волині 
на 2015 рік. – Луцьк : 
Твердиня, 2014 

45 125 років від дня народження  
І. В. Доброволянського (1890–1965) – 
організатора розвитку освіти на Волині, 
заслуженого вчителя школи УРСР  

Кот Н. М. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Волині 
на 2015 рік. – Луцьк : 
Твердиня, 2014 
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46 75 років від часу створення Волинського 

обласного інституту удосконалення 
кваліфікації вчителів (нині Волинський 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти) 

Кот Н. М. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Волині 
на 2015 рік. – Луцьк : 
Твердиня, 2014 

47 Слухачі курсів про підвищення 
кваліфікації: результати, проблеми, 
пропозиції   

Романчук Г. Д. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3. – 
С. 78–80 

48 Звеличена працею [Електронний ресурс] Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 1. – С. 4–5. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=1 

49 Взірець мудрості й відданості справі 
[Електронний ресурс] 

Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 4. – С. 6. –
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=6 

50 Найвища мудрість – доброта 
[Електронний ресурс] 

Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 5. – С.4. – 
Режим доступу 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=7 

51 Талант і покликання [Електронний 
ресурс] 

Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 6 (Додаток). 
С. 2–3. – Режим 
доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

52 «Вчителько моя, зоре світова…» 
[Електронний ресурс] 

Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 6 (Додаток). 
С. 3–4. – Режим 
доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

53 Учителю, перед ім’ям твоїм… 
[Електронний ресурс] 

Романчук Г. Д. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 6 
(Додаток). – С. 4–5. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

54 75 років від дня народження Г. Ф. Бабій 
(1940) – волинського педагога, 
заслуженого вчителя УРСР  

Романчук Г. Д. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Волині 
на 2015 рік. – Луцьк : 
Твердиня, 2014 

55 120 років від дня народження  
К. Д. Шевченко (1895–1965) – 
волинського педагога, першого на Волині 
заслуженого вчителя школи УРСР  

Романчук Г. Д. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Волині 
на 2015 рік. – Луцьк : 
Твердиня, 2014 
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56 ІІ етап LI Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 
Савош В. О., 
Кобель Г. П., 
Сокол Н. П. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 2. – С. 61–70 

57 Форми і методи роботи з обдарованими 
дітьми 

Сокол Н. П. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3. – С. 26–28 

58 Третій етап LI Всеукраїнської олімпіади  
з фізики 

Кобель Г. П.,  
Савош В. О. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3. – С. 29–36 

59 Експериментальний тур ІІІ етапу  
LI Всеукраїнської олімпіади з фізики 

Кобель Г. П., 
Савош В. О. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 38–43 

60 ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада 
з економіки на Волині 
 

Бурлака О. М., 
Гражевська Н. І., 
Гребенюк Т. С., 
Мойсеєва С. Г. 

Економіка в школах 
України : наук.-метод. 
журн. – 2014. – Травень. – 
№ 5. – С. 2–12 

61 Виховання економічної культури молоді 
засобами курсу «Основи податкових знань» 

Гребенюк Т. С. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 1 – С. 73–74 

62 Шляхи реалізації компетентісного 
підходу до навчання географії 

Григор’єва Н. В. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 32–34 

63 Формування комунікативної 
компетентності учнів засобами 
українознавчих текстів та самостійного 
Інтернет-пошуку 

Ураєва І. Г. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3 – С. 43–47 

64 Особливості вивчення польської мови  
за програмою для 5-9 класів ЗНЗ  
з навчанням українською мовою  

Бондарук Л. М., 
Трубнікова О. В. 

Педагогічний пошук, – 
2014. – № 1. – С. 62–69 

65 З досвіду роботи в проекті  
«Уроки з підприємницьким тлом» 

Бондарук Л. М., 
Яковенко Я. В. 

Педагогічний пошук, 
2014. – № 4. – С. 55–59 

66 Проект «Орієнтири літературного 
освітнього канону» [Електронний ресурс] 

Сова О. О. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 1 – С. 3–4. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

67 Метанол, етанол: будова молекули, власти-
вості (презентації та відеоролик до уроку) 

Кащенюк М. Р., 
Трофімук М. Б. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 41–44 

68 Новочасна дитяча проза в контексті 
сучасної освіти 

Сова О. О., 
Садівська В. 

Дивослово. – 2014. –  
С. 14–17 

69 Особливості виховання і навчання дітей у 
Німеччині 

Гешеліна Т. Б., 
Волинюк О. С., 
Бобак В. М. 

Педагогічний пошук. – 
2014. – № 3 – С. 37–42 

70 Розвиток комунікативної компетентності 
старшокласників засобами міжкультурної 
комунікації  

Свиридюк Т. В., 
Ведищева О. В., 
Данилюк Т. Ю. 

Педагогічний пошук. – 
№ 4. – С. 24–27 

71 Уроки толерантності і творчого 
оптимізму [Електронний ресурс] 

Свиридюк Т. В. Педагогічні роздуми. – 
2014. – № 1 – С. 7–8. – 
Режим доступу : 
http://vippo.org.ua/ 
newspaper.php?id=10 

72 Роль віртуального кабінету в процесі 
викладання біології 

Береза О. В., 
Верба Т. П. 

Пед. пошук. – 2014. – 
№ 3. – С. 48–50 

73 Впровадження очно-дистанційної форми 
навчання в освітню діяльність інституту 

Оксенюк І. Л. Педагогічний пошук. – 
2014. – № 4. – С. 35–37 
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1 2 3 4 
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо) 

1 Козацтво як феномен світової та 
української культури. До проблем 
патріотичного виховання молоді у 
збереженні та популяризації козацьких 
традицій 

Олешко П. С. Патріотичне виховання 
дітей та учнівської 
молоді в контексті історії 
рідного краю : мат. 
наук.-теорет. семінару 
ВІППО, 28 листоп. 2013 р. / 
уклад. П. С. Олешко,  
М. Я. Миць. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – 44 с. –  
С. 6–13 

2 Професійний розвиток педагогів у 
системі післядипломної освіти  

Вітюк В. В. Професіоналізація 
особистості: теоретико-
прикладні аспекти : зб. 
мат. обл. семінару для 
практичних психологів і 
соціальних педагогів / укл. 
Л. І. Турчина. – Луцьк : 
ВІППО. – 2014. – С. 5–8 

3 Співпраця методичних служб області в 
умовах інноваційного розвитку 
післядипломної педагогічної освіти 
 

Вітюк В. В. Інноваційні стратегії 
неперервної освіти 
педагогів в системі 
післядипломної освіти : 
зб. мат. Всеукр. наук.-
практ. конф. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – С. 18–23 

4 Готовність педагогів до впровадження 
інноваційних технологій як фактор 
підвищення ефективності уроку 

Вітюк В. В. Підвищення ефектив-
ності уроку: проблеми, 
пошуки, перспективи : 
мат. обл. наук.-практ. 
конф. / укл. Н. В. 
Ясінська. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – С. 6–9 

5 В. Сухомлинський – творець педагогіки 
гуманізму  

Ясінська Н. В. Збірник матеріалів за 
виступами вчителів на 
районних педагогічних 
читаннях з теми «Серце 
віддаю дітям», 
приурочених 95-й 
річниці з дня народження 
В. Сухомлинського / 
упоряд. М. С. Маймура. – 
Іваничі, 2014. –  С. 11–18 

6 Толерантність як складова системи 
роботи вчителя  

Ясінська Н. В. Громадянська освіта як 
чинник розвитку 
демократичного 
суспільства (за мат. 
район. конф.) / упоряд. 
М. С. Маймура,  
Н. Ф. Воробей. – 
Іваничі, 2014. – С 9–19 
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7 Самоосвіта як умова саморозвитку 

педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти  

Ясінська Н. В. Інноваційні стратегії 
неперервної освіти 
педагогів в системі 
післядипломної освіти / 
упоряд. – Н. А. Поліщук, 
В. В. Камінська. – Луцьк, 
2014. – С. 142–145 

8 Сучасний урок – спільна творчість 
учителя та учня  

Майко С. М. Підвищення 
ефективності та якості 
уроку: проблеми, 
пошуки, перспективи : 
мат. обл. наук.-практ. 
конф. / уклад. 
Ясінська Н. В.,  
Миць М. Я., 
Муляр О. П. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – С. 76–80 

9 Професійний розвиток педагогів в 
умовах міжнародної проектної діяльності  

Ткачук Н. М. Інноваційні стратегії 
неперервної освіти 
педагогів в системі 
післядипломної освіти : 
мат. Всеукр. наук.-
практ. конф, 14–15 
травня 2014 р. – Ч. 1. / 
уклад. Н. А.  Поліщук, 
В. В. Камінська. – 
Луцьк : ВІППО, 2014. – 
142 с. – С. 33–39 

10 Компетентнісний підхід у навчанні: 
сутність понять 

Ткачук Н. М. Формування ключових 
компетентностей учнів 
засобами географії : зб. 
наук.-метод. статей / 
уклад. Григор’єва Н. В. – 
Луцьк : ВІППО, 2014. – 
128 с. – С. 4–6 

11 Інноваційні аспекти розвитку музейної 
педагогіки  
 

Камінська В. В. Волинський музейний 
вісник : наук. зб. : Вип. 
6. : Музейна педагогіка. 
Теорія і практика : мат. 
Вол. обл. наук.-практ. 
конф., 12 лют. 2014 р. / 
упр-ня к-ри Волин. 
ОДА ; Волин. краєзн. 
музей ; каф. 
документознавства і 
музейн. cправи СНУ  
ім. Лесі Українки / 
упоряд. А. Силюк. – 
Луцьк, 2014. – C. 50–54 
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12 Формування готовності педагогів до 

музейно-педагогічної діяльності у 
системі освіти дорослих 

Камінська В. В. Інноваційні стратегії 
неперервної освіти 
педагогів в системі 
післядипломної освіти : 
мат. Всеукр. наук.-
практ. конф., 14–15 тр. 
2014 р. – Луцьк, 2014. – 
С. 100–105 

13 Музейно-педагогічна діяльність: сучасні 
ідеї ефективного навчання і комунікації : 
матеріали круглого столу 23 жовтня 2014 р. 

Уклад.  
Камінська В. В. 

Луцьк : АБВК, 2014. – 
144 с. 

14 Екологічне виховання учнів засобами 
музейної педагогіки  
 

Поліщук Н. А. Музейно-педагогічна 
діяльність: сучасні ідеї 
ефективного навчання і 
комунікації : мат. 
круглого столу 23 
жовтня 2014 року / укл. 
В. В. Камінська. – Луцьк : 
АБВК, 2014. – 144 с. 

15 Підготовка вчителя до формування 
здоров’язбережувальної компетентності 
учня 

Поліщук Н. А. Інноваційні стратегії 
неперервної освіти 
педагогів в системі 
післядипломної освіти : 
мат. Всеукр. наук.-
практ. конф., 14–15 
травн. 2014 року. Ч. 2. / 
уклад. Н. А. Поліщук, 
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Н. В. Ясінська, М. Я. Миць, 
О. П. Муляр. – Луцьк : 
ВІППО, 2014. – 268 с. –  
С. 84–86 

102 Роль методичної роботи у професійному 
зростанні вчителя : зб. навч.-метод. мат. 

Гуменюк М. У.  

103 Корекційна робота щодо усунення 
заїкування та фонетико-фонематичного 
недорозвитку мовлення дітей : зб. мат. 

Барановська Р. Є. 
 

104 Підвищення ефективності та якості 
уроку: проблеми, пошуки, перспективи : 
матеріали обласної науково-практичної 
конференції  

Уклад.  
Н. В. Ясінська, 
М. Я. Миць,  
О. П. Муляр. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
268 с. 

105 Методика моделювання фахової 
майстерності педагога в системі 
післядипломної педагогічної освіти 

Упоряд. 
Н. В. Ясінська 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
64 с. 

Інша навчально-методична, науково-методична література 
1 Пізнавальні та творчі завдання до 

вивчення шкільного розділу біології 
«Людина» : зб. навч.-метод. матеріалів 
для вчителів 

Тирак Р. О. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
112 с. 
 

2 Спецкурс із військово-психологічної 
підготовки юнаків : навч. програма 

Дем’янюк О. Й., 
Коць М. О., 
Пасюк І. М. 

Луцьк. – 2014. – 12 с. 
 

3 Змістовий модуль «Подільність чисел»  
і «Розширене поняття про число» 
друкований 

Остапйов- 
ська Т. П., 
Остапйов- 
ська І. І.,  
Старко Ф. В. 

Луцьк : Вежа-Друк, 
2014. – 48 с. 

4 Педагогічні технології навчання в 
старшій профільній школі : програма 
спецкурсу 

Ткачук Н. М. Луцьк, 2014. 
 

5 Моделювання педагогічної реальності: 
теорія та технології : метод. розробка. 

Ткачук Н. М. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
73 с. 
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1 2 3 4 
6 Матеріали соціологічного опитування 

педагогічних працівників і учнів шкіл 
міста Луцька 

Романчук Г. Д., 
Кот Н. М. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
209 с. 
 

7 Найвідоміші музеї світу : путівник 
мережею Internet  

Камінська В. В. Луцьк, 2014. – 50 с. 

8 Матеріали соціологічного опитування 
педагогічних працівників, батьків і учнів 
шкіл Любомльського району 

Романчук Г. Д., 
Кот Н. М. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
187 с. 

    
9 Матеріали соціологічного опитування 

педагогічних працівників, батьків і учнів 
шкіл Старовижівського району 

Романчук Г. Д., 
Кот Н. М. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
199 с. 

10 Регіональна система післядипломної 
педагогічної освіти: сучасний стан та 
перспективи розвитку 

Романчук Г. Д., 
Кот Н. М. 

Луцьк : ВІППО, 2014. – 
125 с. 
 

11 Випускник – 2014 Кот Н. М. Луцьк : ВІППО, 2014. – 
117 с. 

Електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП) 
1 Картотека дидактичних і методичних 

матеріалів ХІХ обласної виставки 
«Творчі сходинки педагогів Волині» 
(електронна версія) 

Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 
  

2 Анотований каталог перспективного 
педагогічного досвіду освітян Волині 
(електронна версія) 

Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 
 

 

3 Мережеві технології навчання : метод. 
рек. (веб-ресурс) 

Остапчук Л. Р.  

4 Розробка електронного навчального 
курсу для організації очно-дистанційної 
форми навчання у Волинському інституті 
післядипломної педагогічної освіти : 
метод. рек. 

Оксенюк І. Л. Луцьк : [б. в.], 2014. –  
31 с. 

 
3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки 

та педагогічного досвіду регіону 
 
Робота з засобами масової інформації (підготовка прес-релізів, співпраця із 

журналістами в питаннях висвітлення в засобах масової інформації досягнень 
педагогічної науки та педагогічного досвіду). (Огляд додається). 

1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування). 
2. Робота з авторами статей. 
3. Правка коректури (чотири коректури). 
4. Робота з авторами, їх консультування. 
5. Макетування журналу. 
6. Виведення плівки. 
7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу. 
Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного 

пошуку» у онлайн-каталозі Національної бібліотеки ім. В. Вернадського. 
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Підготовка та випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

№ 1(81)–4(84). – (Додаток 3). 
Читання коректури електронної газети «Педагогічні роздуми». 
Організація передплати науково-методичного вісника «Педагогічний пошук». 
Вагомою ділянкою роботи є підготовка матеріалів науково-методичного 

вісника «Педагогічний пошук» до розміщення електронної копії видання у 
Національній бібліотеці ім. В. Вернадського (розробка індексного файла 
у форматі HTML, де вміщено зміст видання з гіпертекстовими посиланнями на 
повні тексти статей у PDF). 

 
№ 
з/п Назва ЗМІ Дата 

публікації Назва матеріалу 

1 2 3 4 
1 Горохівський 

вісник 
04.01.14 р. 1) З 3 січня 2014 року розпочалася реєстрація на ЗНО–2014 

2) Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО–2014? 
2 Полісся 04.01.14 р. Вже можна зареєструватись на ЗНО–2014 
3 Наше життя 11.01.14 р. Реєстрація на ЗНО розпочалась 3 січня 2014 року 
4 Шацький край 11.01.14 р. З 3 січня 2014 року розпочалася реєстрація на ЗНО–2014 
5 Вільним шляхом 11.01.14 р. 3 січня 2014 року розпочалася реєстрація на ЗНО–2014 
6 Слава праці 14.01.14 р. Що потрібно взнати про реєстрацію на ЗНО–2014? 
7 Слово Волині 17.01.14 р. ЗНО – не політика, а одна з найкращих освітніх реформ 

(репортаж Н. Бобак) 
8 Слово Волині 18.01.14 р. На ЗНО–2014 пройде майже одинадцять тисяч осіб 
9 Волинські новини 18.01.14 р. Волинських абітурієнтів побільшає у лютому 

10 Народне слово 18.01.14р. Розпочато реєстрацію на ЗНО 2014 року 
11 Ратнівщина 21.01.14 р. Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО–2014? 
12 Наше місто 23.01.14 р. Про реєстрацію на ЗНО–2014 
13 Сільські новини 01.02.14 р. Алгоритм реєстрації для участі у ЗНО–2014 
14 Слава праці 04.02.14 р. З 03 січня 2014 року розпочалася реєстрація на ЗНО–2014 
15 Наше місто 15.05.14 р. Як проходитиме ЗНО–2014 у Нововолинську 
16 е.в. «Педагогічні 

роздуми» 
18.09.14 р. Про підсумки ЗНО–2014 

17 Волинська 
ОДТРК  

21.09.14 р. «Урок для батьків» – ЗНО–2015 

18 Наше життя  17.10.14 р. Коротко про ЗНО–2015 
19 е.в. «Волинь» 28.10.14 р. ЗНО–2015: які новації чекають на абітурієнтів 
20 Полісся  28.10.14 р. Старі сертифікати стануть недійсні 
21 Горохівський 

вісник  
29.10.14 р. Вперше ЗНО здаватимуть усі! 

 
22 Селянське 

життя  
1.11.14 р. Обов’язково чи ні? Коротко про ЗНО–2015 

23 Вісті 
Ковельщини  

6.11.14 р.  Пробне тестування – добра можливість перевірити свої 
знання 

24 Наш край  6.11.14 р. Обов’язково чи ні? 
25 «Народне слово»  7.11.14 р. ЗНО – обов’язково чи ні?  
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26 Горохівський 

вісник 
8.11.14 р. Пробне тестування – добра можливість перевірити свої 

знання 
27 Наш край  13.11. 14 р.  Пробне тестування – добра можливість перевірити свої 

знання 
28 Нове життя  15.11.14 р. 1. Обов’язково чи ні? Коротко про ЗНО–2015 

2. Пробне тестування – добра можливість перевірити свої 
знання 

29 Наше життя  27.11.14 р. Українська мова – для всіх обов’язкова 
30 Нова Волинь  28.11.14 р.  Обов’язково чи ні? Коротко про ЗНО–2015 
31 е.в. «Волинь» 29.11.14 р. ЗНО 
32 Народне слово 29.11.14 р. Вперше ЗНО здаватимуть всі! 
33 Селянське життя  29.11.14 р. Вперше ЗНО здаватимуть всі! 
34 Полісся  2.12.14 р. Вперше ЗНО здаватимуть всі! 

 
Участь у передачах Волинської ОДТР про діяльність Волинського ІППО 

(Олешко П. С.). 
Участь у передачі Волинської ОДТР про польові навчання фахівців відділів 

(управлінь) освіти, які опікають питання підготовки учнівської молоді до 
служби у Збройних силах України та предмет «Захист Вітчизни» (Дикий О. Ю.). 

 
Інтерв’ю Волинській ОДТР, Волинському радіо, інтернет-виданню «Волинські 

новини» щодо формування професійної культури керівника навчального закладу в 
сучасному освітньому середовищі (25 вересня, Сташенко М. О.).  

Інтерв’ю Волинській ОДТР з питань координації дослідно-
експериментальної роботи викладачами кафедри менеджменту освіти ВІППО, 
зокрема створення та використання інноваційних технологій у навчально-
виховному процесі ЗНЗ на прикладі Комунального закладу «Луцький НВК 
№ 26» (25–26 жовтня, ВІППО, Турчик І. В.). 

Виступ на Волинській ОДТР з питань виховної роботи учнів як голови журі 
інтелектуально-патріотичного конкурсу «Ми – українці» (23 жовтня, 
Комунальний заклад «Луцький НВК № 26», Турчик І. В.). 

1 жовтня – сюжет у «Новинах» на Волинському телебаченні про круглий стіл 
«Особливості розвитку педагогічної майстерності вчителів різних фахів у 
системі післядипломної педагогічної освіти області», проведений у ВІППО за 
участю вчителів м. Луцька та навчальних закладів обласного підпорядкування, 
відзначених званням «Заслужений вчитель України» (Олешко П. С., 
Романчук Г. Д., Кот Н. М.).  

24, 25 жовтня – сюжет у «Новинах» на Волинському телебаченні про круглий 
стіл «Особливості формування компетентності керівників навчальних закладів 
у системі післядипломної педагогічної освіти», проведений у ВІППО за участю 
директорів навчальних закладів області, відзначених званнями «Заслужений 
вчитель України» та «Заслужений працівник освіти України» (Олешко П. С., 
Романчук Г. Д., Кот Н. М.).  
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З метою досягнення ефективності у впровадженні Держстандарту 
налагоджено співпрацю з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, 
Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, 
Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. А. Кримського, 
рай(міськ)методкабінетами, засобами масової інформації; діють інформаційна 
сторінка відділу на сайті ВІППО, консультативний пункт із науково-
методичного супроводу навчально-виховного процесу в 1 класі, літня школа 
для учителів, які викладають у 1–3 класах.  

З метою популяризації наукових досягнень ВІППО, підвищення ролі науки в 
житті суспільства та розбудови Української держави участь протягом року в 
прямих ефірах, інтерв’ю з проблем українського державотворення та 
міжнародного співробітництва, освітнього процесу в Україні вітчизняним 
телерадіокомпаніям, зокрема «Ера» (17 лютого), Волинському телебаченню 
(16 липня, 23 серпня, 28 жовтня), «Радіо Луцьк» (16 липня) (Недужко Ю. В.). 

 
4. Виставкова діяльність 
 

ХІХ обласна виставка «Творчі сходинки педагогів Волині» 
 
З 17 квітня по 21 травня на базі ВІППО проходила ХIX обласна виставка 

дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
Виставка проводиться з метою розкриття творчих можливостей керівних, 

науково-педагогічних, педагогічних і методичних працівників, створення умов 
для оновлення змісту, рівного доступу до якісної освіти, подальшого розвитку 
та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, 
виховання, управлінської діяльності; формування інноваційної культури 
освітянських кадрів; використання у навчально-виховному процесі нових 
педагогічних ідей і технологій, передового досвіду. 

У 2014 році матеріали виставки презентувалися за номінаціями:  
– мова і література (українська, світова, національних меншин, іноземні) –

361 робота; 
– мистецтво (музичне, образотворче, художня культура) – 87 робіт; 
– виховна робота та позашкільна освіта – 148 робіт; 
– дошкільне виховання – 112 робіт; 
– практична психологія і соціальна робота – 80 робіт; 
– шкільна бібліотека – 46 робіт. 
За окремими номінаціями презентуються матеріали вищих навчальних 

закладів. ВІППО та вищі навчальні заклади представили 473 роботи. 
Усього в 2014 році представлено 1307 робіт. 
Усього для участі у виставці було подано понад 834 роботи педагогічних 

колективів, творчих груп, методичних об’єднань та окремих працівників 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, районних 
(міських) методичних кабінетів, навчальних закладів обласного підпорядкування. 
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Участь у виставці взяли освітяни усіх районів та міст області, 
найактивнішими були педагоги міст Луцька та Нововолинська, а також 
Любомльського, Камінь-Каширського, Ківерцівського, Рожищенського, 
Ратнівського, Луцького, Іваничівського, Маневицького районів. 

Високий рівень естетичного оформлення притаманний експозиціям усіх 
методичних кабінетів області. 

Слід відмітитити, що в умовах модернізації освіти відбулися позитивні зміни 
в структурі та змісті роботи методичних служб. Матеріали виставки свідчать 
про масштабну й цілеспрямовану роботу районних (міських) методичних 
кабінетів, спрямовану на впровадження в практику навчальних закладів області 
інноваційних педагогічних технологій. 

 
«Сучасні заклади освіти – 2014» 

 
 З 27 лютого по 1 березня у м. Києві проходила V Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2014». 
Свої вагомі інноваційні досягнення на ній презентували 995 навчальних 

закладів різних рівнів і форм власності, наукових установ, методичних центрів, 
органів управління освітою, асоціацій, закордонних освітніх агенцій, 
видавництв, підприємств та бізнес-структур, що забезпечують засобами 
навчання галузь освіти, з усіх регіонів України, а також учасники з Естонії, 
Литви, Польщі, США, Росії, Молдови та Узбекистану.  

Експозиція, представлена Волинським інститутом післядипломної 
педагогічної освіти, ознайомила гостей зі структурою ВІППО, освітніми 
програмами, результатами роботи. Кафедри, відділи, науково-дослідні 
лабораторії Інституту презентували свою діяльність у вигляді буклетів.  

1 березня відбувся круглий стіл Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти на тему «Професійний розвиток педагогів в умовах 
освітнього середовища післядипломної освіти». 

V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014» стала надзвичайно 
актуальним і важливим заходом, демонстрацією досягнень кращих навчальних 
закладів і наукових установ, місцем обміну досвідом між педагогами 
і науковцями різних країн, обговоренням нагальних проблем освіти 
у глобалізованому світі. 

За підсумками виставки Волинський інститут післядипломної педагогічної 
освіти став лауреатом конкурсу та нагороджений золотою медаллю, учасники 
виставки нагороджені почесними дипломами та грамотами. 

 Виставка продемонструвала високий фаховий рівень, педагогічний досвід 
і сумлінне ставлення до роботи всього педагогічного та науково-педагогічного 
колективу Інституту. Цей успіх – результат нашої щоденної копіткої праці. 

 
Протягом року підготовлено виставки: 
– «Волинські педагоги – заслужені вчителі України» (30 вересня, ВІППО, 

Романчук Г. Д., Кот Н. М., Сміховська В. Є.). 
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– «Волинські педагоги – заслужені працівники освіти України» (24 жовтня, 
ВІППО, Романчук Г. Д., Кот Н. М., Сміховська В. Є.). 

 
ХV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-

технічної бази 
 

Адміністративно-господарська діяльність у 2014 році 
 
1. Проводилися заходи з охорони праці та пожежної безпеки: 
1.1.  Навчання та перевірку знань з питань електробезпеки та відповідального 

за теплове господарство проректор з питань АГЧ. 
1.2.  Доукомплектовано вогнегасниками усі приміщення Інституту. 
1.3.  Повірено пожежні гідранти та проведено перевірку опору ізоляції. 
1.4.  Розроблено технічну документацію на встановлення пожежної 

сигналізації в усіх приміщеннях Інституту. 
2. Проведено підготовку приміщень Інституту до опалювального сезону та 

2014/2015 навчального року: 
2.1.  Проведено технічне обслуговування та поточний ремонт теплових вузлів, 

підвалів і побутових приміщень Інституту. 
2.2.  Проведено поточний ремонт електро- та сантехобладнання. 
3. Проведено поточні ремонтні роботи силами працівників АГЧ Інституту: 
3.1.  Проведено поточний ремонт коридору 1-го поверху учбово-

лабораторного корпусу Інституту.  
3.2.  Проведено поточний ремонт гардеробу Інституту.  
3.3.  Проведено поточний ремонт сходових кліток учбово-лабораторного 

корпусу Інституту.  
3.4.  Проведено поточний ремонт кухонь, санвузлів, душових та окремих 

кімнат гуртожитку Інституту.  
3.5.  Встановлено металопластикове вікно в лекційному залі Інституту. 
4. Проведено капітальний ремонт аудиторій, кабінетів та санвузлів 4-го, 3-го 

та 2-го поверхів учбово-лабораторного корпусу Інституту.  
5. Проведено капітальний ремонт фойє центрального входу в Інститут із 

заміною вікон та дверей на енергозбережні. 
6. Закуплено й оновлено меблі для 4-го і 3-го поверхів учбово-лабораторного 

корпусу (аудиторії та кабінети). 
7. Проведено часткову заміну оргтехніки та комп’ютерів у відділах 

інформаційного забезпечення освіти, навчально-методичного забезпечення та 
дистанційної освіти, центрі ЗНО та моніторингових досліджень за бюджетні й 
спонсорські кошти; встановлено вай-фай-роутери на 1-му та 2-му поверхах 
Інституту. 

8. Організовано і проведено передплату науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук». 

9. Здійснено всеукраїнську й обласну розсилки науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук». 
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10. Оформлено документи фінансової оплати поліграфічних послуг, наданих 
ВІППО. 

11. Підготовлено фінансові документи для оновлення і поповнення 
матеріально-технічної бази структурних підрозділів. 

 
ХVІ. Прогнозування розвитку 
 
(Завдання та перспективи діяльності закладу на наступний рік) 
 
1. Побудова освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти 

регіону. 
2. Модернізація змісту підвищення кваліфікації з урахуванням особистісної 

орієнтації педагогів. 
3. Забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ і навчальних 

закладів області. 
4. Наступність та системність у координації діяльності Інституту й РМК 

(ММК). 
5. Науково-методичний супровід та координація діяльності 

експериментальних навчальних закладів. 
6. Міжнародна співпраця, обмін досвідом, реалізація спільних освітніх 

проектів. 
7. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього простору. 
 
 
Проректор з науково-методичної роботи            В. Г. Панчишин 
 
 
Проректор з наукової роботи             В. В. Вітюк 
 
 
Проректор із питань ЗНО та МЯО            Н. В. Бобак 
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Додатки 
 

Додаток 1 
 

Організаційна робота 
Набір поточної документації, оформлення друкованих матеріалів участі 

Інституту у міжнародних, всеукраїнських проектах, обласних заходах.  
Створення електронних інформаційних та навчальних презентацій. 
Виготовлення запрошень, грамот та подяк до: всеукраїнського конкурсу 

«Вчитель року – 2014»; обласної виставки дидактичних і методичних досягнень 
«Творчі сходинки педагогів Волині»; міжнародних, всеукраїнських проектів, 
обласних заходів. 

Підготовка документів щодо проведення енергоаудиту Інституту, договорів 
співпраці, оренди, плану закупівлі, тендеру (www.tender.me.gov.ua), кошторисів 
загального та спеціального фондів. 

Набір, редагування, верстка програм до семінарів, круглих столів, 
конференцій. 

Створення вітальних листівок. 
Набір звітів про роботу, довідок-подань, висновків про педагогічну та 

методичну діяльність учителів, листів, наказів, договорів, інформацій, афіш та ін.  
Робота на ксероксі – виконання копіювальних робіт (за потребою працівників 

Інституту), ламінування та брошурування друкованих текстів. 
Надання допомоги методистам Інституту та старшим викладачам у створенні 

друкованих матеріалів відділів і кафедр (за погодженням із ректоратом).  
 
Протягом року підготовлено проекти наказів: 
– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело 
творчості”» у номінації «Керівник гуртка – 2014» від 09.01.2014 р. № 3; 

– наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
“Джерело творчості”» у номінації «Керівник гуртка − 2014» від 11.04.2014 р. 
№ 186; 

– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про 
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело 
творчості” у 2014/2015 навчальному році» від 04.11.2014 р. № 479; 

– наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів 
позашкільних навчальних закладів у 2014 році» від 11.04.2014 р. № 187; 
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– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про 
підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних 
закладів у 2014 році» від 15.09.2014 р. № 364 (Никитюк І. В., Погонська О. М.); 

– наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації «Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
”Шкільна бібліотека”» від 05.05.2014 р. № 224 (Іванова В. П.). 

 
Додаток 2 

 
Визначні та пам’ятні дати року 

 
200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1817–1861), 

українського поета, художника, мислителя. 
80 років від дня народження Петра Петровича Маха (1934–2011), 

українського письменника, публіциста, громадського діяча. 
175 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839–1884), 

українського фольклориста, етнографа, поета. 
190 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1824–

1870), російського педагога українського походження. 
450 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського 

драматурга і поета. 
120 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894–1956),  

українського режисера, письменника. 
125 років від дня народження Остапа Вишні (1889–1956), українського 

письменника-гумориста. 
 

Додаток 3 
 

Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 
 

Із близько вісімдесяти статей, опублікованих цього року, більшість 
становлять методичні. Переважно це матеріали, створені на досвіді кращих 
учителів, прикладного спрямування. Наукові публікації також здебільшого 
мають практичне застосування; декілька з них – суто теоретичні.  

Особливістю року стало вміщення низки науково-популярних творів 
різних жанрів до 200-ліття з дня народження Т. Шевченка.  

Так, № 1 був великою мірою шевченкознавчий. Матеріали наших відомих 
земляків Б. Харчука, Є. Сверстюка, М. Жулинського, а також ілюстрована 
добірка «Шевченко і Волинь» стануть у пригоді для підготовки шевченківських 
заходів. 

Так само пізнавальною є методична розробка О. П. Бусько «Тема жіночої 
долі у творах Тараса Шевченка»: на основі компаративістського підходу 
школярі довідаються чимало нового про два однойменних твори Тараса 
Григоровича – поему та картину «Катерина».  
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Наступне число теж відкривалося публікацією на цю тему – матеріалом 
М. О. Сташенка «Відомий і невідомий Шевченко». Вельми слушною є думка, 
що цьогорічний ювілей не повинен був перетворитися на чергові чиновницькі 
заходи з набором штампів багатолітньої давнини. Тому небайдужому 
вчительству представлено нестандартну книгу Василя Пахаренка «Шкільне 
шевченкознавство». Її автор закликає педагогів відмовитися від «офіціозної, 
робленої, бездумної патетики», припинити «фальшиве ідолопоклонство, 
стереотипне славослів’я» на адресу Тараса Григоровича. Із цього навчального 
посібника «Педагогічний пошук» передрукував одну інтелектуальну гру – 
«Відомий і невідомий Шевченко». 

Науково-популярні публікації скрашують наш журнал, і наступний матеріал 
є ще одним добрим тому прикладом. Цього року громадськість відзначала 190-
ліття з дня народження К. Ушинського, тож читачі оновили в пам’яті віхи 
життя великого педагога зі статті В. М. Луцюка (№ 1), написаної легко й 
інформативно.  

У такому ж ключі Н. М. Кот написала статтю «Сторінки історії Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки)», вміщеному в № 4. 

На межі методичних і науково-популярних статей була публікація 
М. П. Гребенюк «Двічі лауреат Нобелівської премії» – про Марію Склодовську-
Кюрі (№ 2). Річ у тім, що нашим учням зовсім мало подається інформації з 
історії науки. Цей матеріал потрібен учителям фізики, та й іншим 
предметникам може стати поштовхом для заповнення прогалин у теперішніх 
підручниках. 

У розділі «Методичні публікації», куди численнішому, ніж минулими 
роками, привертали увагу, зокрема, дуже інформативні матеріали 
М. Х. Махомеда «Тестові технології оцінювання якості освіти школярів» та 
Л. М. Бондарук і О. В. Трубнікової «Особливості вивчення польської мови за 
програмою для 5–9 класів ЗНЗ з навчанням українською мовою» (№ 1). 

Трохи незвичайний ракурс вивчення економіки там же подає Т. С. Гребенюк 
у статті «Виховання економічної культури молоді засобами курсу “Основи 
податкових знань”». Авторка підкреслює, що знання з економіки та ретельна 
сплата податків необхідні для щирого патріота. 

Увагу фахівців, напевно, приверне стаття Г. В. Карпець «Шахтарське місто: 
погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України» (№ 3). 
Йдеться про закриття шахт у Нововолинську та про екологічні й економічні 
проблеми галузі. Школярам не лише дається фактичний матеріал, а й 
пропонується взяти участь у вирішенні наболілих питань. 

Неабиякий інтерес викличе й матеріал В. М. Барана «Вплив харчових 
домішок на здоров’я людини», вміщений у тому ж числі. Читачам стане 
зрозуміло, яке маркування товарів котрий рівень небезпеки означає, якими 
продуктами не можна захоплюватись, яких належить конче уникати тощо. 

У нинішніх умовах особливо актуальним є друк методичних матеріалів з 
предмета «Захист Вітчизни» (стаття О. Ю. Дикого в № 4), на що раніше 
зверталося мало уваги.  
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Розділ наукових публікацій цього року менш численний, але матеріали 
добірні. 

Так, № 3 В. Я. Загрева в статті «Освітні інновації у сучасній школі» з 
наукової точки зору роз’яснює, до яких нововведень у цьому навчальному році 
треба бути готовим учителеві. А П. С. Олешко, ділячись досвідом ВІППО, 
робить наукові узагальнення щодо цієї системи вузів у цілому («Створення 
умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної 
педагогічної освіти»). 

У № 2 привертає особливу увагу стаття М. С. Якубовської «Архетип 
творчості Василя Гея як парадигма формування культурологічної компетенції 
студентів технічних університетів». Творчість одного з корифеїв красного 
письменства Волині піддано критичному аналізу й подано в формі, доступній 
для викладу не тільки студентам, а й школярам.  

Цього року в формування «Педагогічного пошуку» знову активно 
включилась бібліотека ВІППО (тематичні бібліографічні покажчики 
В. Є. Сміховської в № 4). 

Отож, випуски журналу за 2014 рік наповнені актуальними матеріалами, 
глибокими змістом та цікавими формою. 

 
Додаток 4 

 
Закріплення працівників закладу 

 за основними напрямами діяльності 
 

Олешко П. С., ректор, – організаційно-керівна діяльність; робота з кадровим 
ресурсом; фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної 
бази. 

Панчишин В. Г., проректор з науково-методичної роботи, – науково-
методична діяльність; навчально-методична діяльність; формування єдиного 
освітнього інформаційного простору регіону. 

Вітюк В. В., проректор з наукової роботи, – наукова, інноваційна та 
дослідно-експериментальна, міжнародна, інформаційно-видавнича діяльність. 

Бобак Н. В., проректор з ЗНО та моніторингу якості освіти, – організаційно-
методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання, моніторинг якості 
освіти регіону. 

Міщук В. І., проректор з адміністративно-господарської роботи, – 
господарська діяльність. 

Луцюк А. М., завідувач кафедри педагогіки та психології, – психолого-
педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагогів регіону. 

Сташенко М. О, завідувач кафедри менеджменту освіти, – науково-
методичний супровід упровадження інноваційного освітнього менеджменту. 

Ясінська Н. В., завідувач кафедри теорії та методик викладання шкільних 
предметів, – науково-методичний супровід викладання дисциплін у контексті 
неперервності освіти та вимог нових Державних стандартів. 
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Ткачук Н. М., завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК), – науково-методичний супровід 
інноваційної діяльності; координація діяльності районних (міських) 
методичних кабінетів. 

Романчук Г. Д., завідувач науково-дослідної лабораторії соціологічних 
досліджень та розвитку освіти, – проведення соціологічних досліджень. 

Андрейчин С. Р., завідувач центру практичної психології та соціальної 
роботи, – науково-методичний супровід підвищення кваліфікації практичних 
психологів та соціальних педагогів. 

Рудь О. В., завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти, – 
організація інформаційно-видавничої діяльності. 

Верба Т. П., завідувач відділу навчально-методичного забезпечення та 
дистанційної освіти, – координація організації та проведення курсів 
підвищення кваліфікації.  

Гуменюк М. У., завідувач відділу управління навчальними закладами та 
інклюзивної освіти, – науково-методичний супровід підвищення кваліфікації 
керівних кадрів. 

Шинкарук І. В., завідувач відділу новацій та передового педагогічного 
досвіду, – науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних працівників; виставкова діяльність. 

Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи, – науково-методичний 
супровід системи виховної роботи. 

Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового навчання та дошкільного 
виховання, – науково-методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів та вихователів ДНЗ. 

Свиридюк Т. В., завідувач відділу гуманітарних дисциплін, – науково-
методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів гуманітарних 
дисциплін. 

Григор’єва Н. В., завідувач відділу природничих дисциплін, – науково-
методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів природничих 
дисциплін. 

Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін, – науково-
методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів фізико-математичних 
дисциплін. 

Остапчук Л. Р., завідувач відділу інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій, – науково-методичний супровід інформатизації 
освіти. 

Гордєйчук І. Л., головний бухгалтер Інституту, – фінансова діяльність. 
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
Волинського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 
про роботу в 2014 році 

 
 
 
 
 

Укладач – 
Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук,  

доцент, проректор з наукової роботи ВІППО 
 
 
 

Відповідальний за випуск – 
Олешко Петро Степанович,  

кандидат історичних наук, доцент, ректор ВІППО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2014 році, 
затверджений вченою радою (протокол № 6 від 30 грудня 2014 року), висвітлює діяльність 
структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, навчальної, міжнародної 
діяльності, організації та проведення ЗНО. 
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	Основними напрямами діяльності Інституту є:
	– Про науково-методичний супровід реалізації Концепції розвитку інклюзивного навчання в області. (Лютий, Коць В. В.).
	– участь у регіональній нараді-семінарі з питань здійснення місцевими органами управління освітою заходів державного нагляду (контролю) (26 листопада, ВІППО, Іванова В. П., Погонська О. М.);
	– семінари-наради для методистів районних психологічних і соціально-педагогічних служб (ВІППО, Андрейчин С. Р.).
	Здійснено експертну оцінку навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму Волинської обласної Малої академії наук, Центру туризму, спорту та екскурсій (протягом року, Никитюк І. В., Погонська О. М.).
	Навчальні мережеві проекти лабораторії інформатики ВІППО:
	1. Блог для супроводу індивідуального навчання за дистанційною формою.
	2. «Мережеві технології навчання».
	Навчальні веб 2.0-сайти:
	Дистанційні форми роботи з обдарованими учнями:

	«Лідерство – важливий спосіб інноваційного розвитку навчальних закладів» (Вознюк В. С.).

	Сайт «Дистанційне навчання відділу інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій ВІППО» створено для організації дистанційних семінарів, вебінарів, побудови модулів навчальних курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів, практичного...
	175 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839–1884), українського фольклориста, етнографа, поета.

