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ВСТУП
Необхідність
кардинальних
змін,
спрямованих
на
підвищення
якості
й
конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах,
прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір актуалізує питання
післядипломної освіти педагогів. Адже ефективне функціонування цієї системи забезпечує в
суспільстві високу планку професіоналізму, надає реальні можливості привести його у
відповідність до вимог, що в умовах ринкової економіки швидко змінюються, є важливою
складовою і гарантом демократизації суспільства.
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти – єдиний вищий навчальний заклад у
Волинській області, який має досвід і ресурс для підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та керівників закладів освіти на основі прогресивних технологій, організації
навчального процесу як цілісної системи розвитку професійної компетентності педагогів з
урахуванням умов соціокультурного й освітнього середовища регіону.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Волинському ІППО здійснюється за
такими формами:
– курси підвищення кваліфікації за денною (стаціонарною) формою навчання (72,108
годин навчально-тематичного плану);
– курси підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання, які проводяться
у три етапи: організаційно-настановча сесія, дистанційний період, залікова сесія. Конкретний
зміст етапів для кожної категорії слухачів визначається відповідними навчальними
програмами, а послідовність та порядок їх вивчення – навчальними та навчальнотематичними планами. На всіх етапах підвищення кваліфікації створюються умови для
використання в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та інтернет-технологій,
підвищення кваліфікації педагогів через участь у тренінгах, цільових вебінарах тощо;
– стажування викладачів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, інших
освітянських установ (від 1 до 3 місяців).
Кожного року курси підвищення кваліфікації проходить близько 4500 слухачів. Крім цього,
понад 2500 педагогів щорічно проходять навчання на різноманітних семінарах. Таким чином,
плановим підвищенням кваліфікації та міжкурсовою науково-методичною роботою Інститут
охоплює понад 7 тисяч освітян області.
Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється навчання на курсах підвищення
кваліфікації, встановлюється згідно з переліком напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями, і Положенням про атестацію педагогічних працівників.
Доцільність спеціалізації визначено потребами системи освіти області у підвищенні
кваліфікації педагогічних працівників, яка формується за заявками міських і районних
управлінь (відділів) освіти.
Відповідно до Статуту, основними завданнями діяльності Інституту є:
– забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів регіону, підвищення кваліфікації
педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
– проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних
технологій у практику роботи навчальних закладів;
– науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в дошкільних,
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загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах регіону;
– координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів, трансформування
наукових ідей у педагогічну практику навчальних закладів;
– науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах;
– аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та
педагогічних інновацій;
– соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
Волинський ІППО спрямовує процес підвищення кваліфікації педагогів на розширення
інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних
знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення і
впровадження перспективного педагогічного досвіду.
Інститут систематично організовує в навчальних закладах області апробацію вітчизняних
підручників для загальноосвітньої школи, сучасних педагогічних програмних засобів, нових
українських посібників та підручників на електронних носіях.
Інститут проводить значну роботу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у рамках освітніх інноваційних проектів. За програмою співпраці Міністерства
освіти і науки України та корпорації «Інтел» Інститут підготував більше 12 тисяч освітян.
Інститут є координаційним центром щодо проведення зовнішнього незалежного
оцінювання в області. Щорічно забезпечує підготовку близько 1500 педагогічних
працівників – персоналу пунктів тестування та екзаменаторів пункту перевірки під час
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Структурні підрозділи Інституту забезпечують науково-методичний супровід роботи з
обдарованими школярами: організація ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад,
проведення відбірково-тренувальних зборів до ІV етапу, проведення обласного етапу
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка,
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням;
працює школа обдарованих дітей з інформатики тощо.
Підвищенню кваліфікації педагогів сприяє міжнародна діяльність Інституту, яка
регламентується угодами про співпрацю, зокрема із: Радою Європи та Програмою (відділом)
Песталоцці з підготовки фахівців у галузі освіти, Корпусом миру США в Україні,
Британською радою в Україні, Осередком розвитку освіти (Варшава, Республіка Польща),
Спілкою «Брюкеншлаг» у Бад Зальцуфлен (земля Нордрейн-Вестфален, Німеччина),
Спілкою вчителів-полоністів України ім. Габріелі Запольської, організацією «Французький
альянс», Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
В Інституті створено власну інформаційно-видавничу базу, видаються науковометодичний вісник «Педагогічний пошук» з електронним додатком, електронна газета
«Педагогічні роздуми»; працює музей освіти Волині.
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;
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– 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.
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 і соціальної
роботи; зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень); десять відділів
(навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти; гуманітарних дисциплін;
природничих дисциплін; фізико-математичних дисциплін; початкового навчання та дошкільного
виховання; інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; управління навчальними
закладами та інклюзивної освіти; новацій та передових педагогічних технологій; виховної
роботи; інформаційного забезпечення освіти); функціонує бібліотека та музей освіти Волині.
Структура Волинського ІППО
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2. Засідання вченої ради
Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої визначається Законом
України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України, Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та
Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти,
Статутом Волинського ІППО, Положенням про вчену раду Волинського ІППО. Вчена рада
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 науковоїекспериментальної, науково-методичної, видавничої діяльності Інституту тощо.
Відповідно до плану роботи Інституту за 2015 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 в 2014 році й основні напрями
наукових досліджень у 2015 році. (Січень, Вітюк В. В.).
– Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової
та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Інституту на 2015 рік. (Січень,
Олешко П. С.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Луцькій спеціалізованій школі
І–ІІІ ст. № 5 Луцької міської ради Волинської області за темою «Розвиток комунікативної
компетентності старшокласників засобами міжкультурної комунікації». (Січень, відділ
гуманітарних дисциплін).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Люблинецькій загальноосвітній
школі-інтернаті І–ІІІ ст. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
Волинської обласної ради за темою «Соціально-духовна адаптація особистості в умовах
освітнього простору школи-інтернату». (Січень, Луцюк А. М.).
– Про зміст діяльності та перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів
у контексті Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр). (Березень,
Ткачук Н. М.).
– Про підготовку науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів.
(Березень, Вітюк В. В.).
– Про вдосконалення фахової компетентності педагогів у процесі підвищення
кваліфікації. (Травень, Ясінська Н. В.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради”» за темою «Арт-методи в розвитку емоційного
інтелекту та творчого потенціалу школярів в освітньому просторі». (Травень, Андрейчин С. Р.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» за
темою «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як засіб
формування життєвих компетенцій». (Травень, Турчик І. В.).
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– Проблема соціально-психологічної адаптації в освітньому просторі. (Вересень, Турчина Л. І.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 1 – гімназія»
смт Іваничі за темою «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах
інноваційного розвитку освітнього середовища». (Вересень, Ясінська Н. В.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у загальноосвітній школі І–ІІІ ст. м. Устилуг Володимир-Волинського району
Волинської області за темою «Формування громадянської компетентності учнів в умовах
євроінтеграції України». (Вересень, Миць М. Я.).
– Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у навчально-виховному комплексі «Ківерцівська загальноосвітня школа І ст. –
Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області за темою
«Формування толерантної особистості в навчально-виховному процесі сучасного
навчального закладу». (Вересень, Муляр О. П.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
навчально-виховному комплексі «Локачинська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія
Локачинської районної ради Волинської області» за темою «Формування компетентної
особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища». (Вересень,
Луцюк А. М.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради»
за темою «Формування духовності школярів засобами мистецтва». (Вересень, Рудь О. В.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька вечірня (змінна) школа» Луцької міської ради Волинської
області за темою «Управління процесом формування соціальної компетентності учнів
вечірньої (змінної) школи». (Вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» за
темою «Вплив лінгвістичного та емоційного інтелекту на розвиток навичок міжкультурної
комунікації учнів». (Вересень, відділ гуманітарних дисциплін).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у навчальновиховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» м. Горохів за темою
«Розвиток інтелектуально-пізнавальної компетентності школярів в умовах інноваційного
освітнього середовища». (Вересень, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий
ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області”» за
темою «Система роботи педагогічного колективу щодо формування конкурентоспроможного
випускника». (Вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради» за темою «Система роботи
педагогів щодо формування екологічної культури школярів». (Вересень, Юровчик В. Г.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради» за темою «Технології
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профільного навчання за спортивним напрямком (профіль “туризм”) як можливість
задоволення освітніх потреб школярів». (Вересень, Дикий О. Ю.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» за темою «Моделювання
компетентної особистості школяра шляхом розвитку дитячої обдарованості». (Вересень,
Вітюк В. В.).
– Успішність учнів: психосемантичний аспект. (Листопад, Остапйовський О. І.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітній школі І–ІІІ ст.
с. Берестяне Ківерцівського району за темою «Формування соціально-трудової
компетентності учнів в умовах сільського загальноосвітнього навчального закладу».
(Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Залізницькому НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. –
дитячий садок» Любешівського району за темою «Створення освітнього середовища НВК
для формування лідерської компетентності учнів». (Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у навчально-виховному комплексі
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району за темою
«Формування загальнокультурної компетентності учнів в умовах навчально-виховного
комплексу». (Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Підгайцівському навчальновиховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» Луцького району за темою
«Створення освітнього середовища для інтелектуального розвитку особистості учнів».
(Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи 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». (Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей
Луцької міської ради”» за темою «Формування професійно-трудової компетентності в умовах
профільної старшої школи». (Листопад, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 15 Луцької міської ради» за темою «Оптимізація засобів
саморозвитку особистості учнів 1–7 класів у школі “повного дня”». (Листопад, Трачук Т. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Нововолинській гімназії
Нововолинської міської ради за темою «Технології моделювання уроку в сучасному
навчальному закладі нового типу». (Листопад, Ясінська Н. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 19 Луцької міської ради Волинської області» за темою
«Система роботи педагогічного колективу щодо формування громадянської компетентності
учнів». (Листопад, Недужко Ю. В.).
– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідноекспериментальної 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.).
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– 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 та
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 соціологічних опитувань педагогічних працівників щодо оцінки якості
діяльності Інституту. (Лютий, Романчук Г. Д.).
– Про схвалення спецкурсу «Методологія та методи наукових досліджень». (Лютий,
Турчик І. В.).
– Про використання ресурсів мережі Інтернет для організації Міжнародного
природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». (Лютий, Савош В. О.).
– Про затвердження планів роботи обласних авторських лабораторій на 2015 рік. (Лютий,
Шинкарук І. В.).
– Про створення творчо-розвивального середовища вчителя біології в системі неперервної
освіти. (Квітень, Тирак Р. О.).
– Науково-методичні засади підготовки та проведення моніторингових досліджень і
зовнішнього незалежного оцінювання. (Квітень, Бобак Н. В.).
– Особливості розробки та викладання сучасного дистанційного курсу. (Квітень, Оксенюк І. Л.).
– Про затвердження навчально-тематичних планів та робочих програм з навчальних
дисциплін. (Квітень, Верба Т. П.).
– Про схвалення спецкурсу «Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального
закладу». (Червень, Лук’янчук Г. Я., Турчик І. В.).
– Досвід та перспективи психологічної медіа-освіти у ВІППО. (Червень, Андрейчин С. Р.).
– Організація науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів у закладі нового типу:
методичний посібник. (Червень, Турчик І. В., Герез О. С.).
– Висвітлення проблеми громадянської компетентності у філософській та історичній
літературі. (Червень, Миць М. Я.).
– Інформаційно-аналітичний звіт за підсумками ЗНО – 2015. (Жовтень, Бобак Н. В.).
– Методичний супровід реалізації Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).
(Жовтень, Березіна О. М.).
– Підвищення якості природничої освіти: учнівські олімпіади, конкурси, турніри.
(Грудень, Григор’єва Н. В.).
– Про підсумки навчально-методичного плану роботи структурних підрозділів за 2015 рік.
(Керівники структурних підрозділів).
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– Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду
у 2015 році. (Грудень, Шинкарук І. В.).
4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників закладу
Турчина Л. І. Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – завідувачі
(викладачі) кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти». 16.02–18.09. Свідоцтво
СПК 12 СПВ № 142188.
Лук’янчук Г. Я. Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України. 16.02–18.09. Свідоцтво СПК 12 СПВ № 142185 від 18.09.2015 р.
Сова О. О. Підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України. Категорія – завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) мов та літератур закладів
післядипломної педагогічної освіти.
Юровчик В. Г. Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
16.02–18.09.
Остапчук Л. Р. Підвищення кваліфікації в НАПН України ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія –
завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) інформатики закладів післядипломної
педагогічної освіти. Свідоцтво 12 СПВ № 142908 від 30.10.2015 р.
Березіна О. М. Категорія – завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) дошкільної
освіти закладів післядипломної педагогічної освіти.
Поліщук Н. А. Стажування в педагогічному інституті СНУ імені Лесі Українки. 01.04–05.05.
Свідоцтво № 43/15 від 05.05.2015 р.
Луцюк А. М. Стажування в педагогічному інституті СНУ імені Лесі Українки. 26.02–30.03.
Свідоцтво № 8 від 01.04.2015 р.
Вознюк В. С. Стажування у Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти (кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти). 02.02–02.03.
Довідка № 01-16/318, видана РОІППО 10.03.2015 р.
Рудь О. В. Стажування у Національному університеті «Острозька академія» (науководослідна лабораторія християнської етики, психології та педагогіки). 27.03–27.04. Довідка
№ 15/03, видана Національним університетом «Острозька академія», від 22.05.2015 р.
Ураєва І. Г. Стажування з методики навчання французької мови (м. Париж, Франція.
03.08–14.08. Сертифікат про участь. Стажування та навчання в рамках трирічного спільного
проекту МОН України та Гете-Інституту (360 год.: навчання в рамках проекту Гете-Інституту
«Тьютор-online» 13.01.2014 р.–13.05.2014 р. (80 год.). Сертифікат «Тьютор-online», Мюнхен,
28.05.2014 р.
Гешеліна Т. Б. Стажування в Німеччині. 10.08–23.08. Сертифікат від 23.08. 2014 р. Швебіш
Халь. Сертифікат мультиплікатора Гете-Інституту від 29.09. 2015 р., Гете-Інститут, Київ.
Бондарук Л. М. Стажування (182 год.) з підвищення професійної кваліфікації в Інституті
психопрофілактики і психотерапії (м. Люблін, Польща). 31.08–18.09.
Романчук Г. Д. Стажування на кафедрі політології та державного управління СНУ імені
Лесі Українки. 25.05–25.06. Свідоцтво № 79/15.
Ясінська Н. В. Стажування в СНУ імені Лесі Українки (педагогічний інститут). 25.03–25.04.
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Миць М. Я. Стажування в СНУ імені Лесі Українки (кафедра всесвітньої історії). 9.03–9.04.
Кліш П. А. Науковий семінар «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації
особистості». 01.06.–07.06, м. Луцьк. Сертифікат серії н/с № 172.
Кліш П. А. Науково-практичний семінар «Прикладна лінгвістика: інноваційні технології».
20.11. Сертифікат № 01-0079.
Остапйовська Т. П. Науковий семінар «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації
особистості». 01.06–07.06, м. Луцьк. Сертифікат серії н/с № 205.
Остапйовська Т. П. Науковий семінар «Педагогіка вищої школи: теорія, технології,
менеджмент». 25.09–02.10, м. Луцьк. Свідоцтво серії н/с № 685.
Сташенко М. О. Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки. Свідоцтво серії н/с
№ 690 від 02.10.2015 р., реєстр. № 355.
Вознюк В. С. Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки. Свідоцтво серії н/с
№ 672 від 02.10.2015 р., реєстр. № 337.
Лук’янчук Г. Я. Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки. Свідоцтво серії н/с
№ 679 від 02.10.2015 р., реєстр. № 344.
Остапйовський І. Є. Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки. Свідоцтво серії
н/с № 687 від 02.10.2015 р., реєстр. № 352.
Бондарук Л. М. Курс (60 год.) польської мови та культури (середній рівень) (м. Люблін,
Польща). 31.08–18.09. Сертифікат SJKP-454/SZL/U/2.
5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами
та громадськими організаціями в межах України
Протягом 2015 року продовжено співпрацю із:
– Національною академією педагогічних наук України. (Працівники Інституту);
– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (Працівники Інституту);
– Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти». (Працівники
Інституту);
– Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки. (Працівники
Інституту);
– Луцьким педагогічним коледжем. (Працівники Інституту);
– Українською асоціацією імені Василя Сухомлинського: організація, проведення,
надання консультацій щодо практичного використання педагогічної спадщини педагогановатора, а також із Товариством психологів України. (Луцюк А. М.);
– Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. (Працівники
Інституту);
– кафедрами філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО й
менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО. (Науково-педагогічні
працівники кафедри менеджменту освіти);
– Національним університетом «Острозька академія» (лабораторія християнської етики
з питань становлення духовності учнівської молоді та викладання курсів духовноморального спрямування у ЗНЗ). (Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у рамках реалізації програми «Школа як
осередок розвитку громади» з метою поширення філософії, методології, практичного досвіду
роботи педагогічних колективів Волинської області за цією програмою. (Ткачук Н. М.);
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– Волинським краєзнавчим музеєм. (Камінська В. В.);
– Всеукраїнською громадською організацією «Ліга культури». (Майко С. М.);
– Всеукраїнською школою новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних
працівників системи післядипломної педагогічної освіти. (Шинкарук І. В.);
– Навчально-науковим центром післядипломної освіти Луцького національного
технічного університету. (Бацмай С. А.);
– Дрогобицькою філією ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». (Бондарук Л. М.);
– Загальноукраїнським координаційно-методичний центром вивчення польської мови та
культури в Дрогобичі. (Бондарук Л. М.);
– Спілкою вчителів-полоністів України, Волинським обласним відділенням Спілки
вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської. (Бондарук Л. М.);
– Міжнародним фондом «Відродження». (Бондарук Л. М.);
– Осередком розвитку освіти (Варшава, Республіка Польща). (Вітюк В. В.);
– Гете-Інститутом (м. Київ). (Гешеліна Т. Б.);
– Асоціацією германістів України у м. Львів. (Гешеліна Т. Б.);
– Ресурсним центром Посольства США в Україні «Вікно в Америку» (на базі Волинської
обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки). (Бацмай С. А.);
– Корпусом миру США в Україні (волонтер Сем Абрамс, НВК № 9 Луцької міської ради).
(Бацмай С. А.);
– Львівською громадською організацією «Львівський інститут освіти». (Савош В. О.);
– Українським центром оцінювання якості освіти. (Бобак Н. В.);
– Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти. (Бобак Н. В.);
– Громадською мережею «Опора». (Бобак Н. В.);
– НУ «Львівська політехніка» з підготовки тренерів за курсом IT Essentials (Основи
програмного та апаратного забезпечення персонального комп’ютера). (Остапчук Л. Р.);
– Мережною академією Cisco (ІТС) з метою підвищення рівня викладання інформатики та
інформаційних технологій у середніх навчальних закладах (на виконання листа МОН
України від 12.08.2015 р. № 2/2-14-1609-15). (Остапчук Л. Р.);
– Мicrosoft України з питань упровадження хмарних технологій навчання та сертифікації
учителів за програмами «Учителі в онлайні», «Основи комп’ютерної безпеки». (Остапчук Л. Р.);
– Intel із сертифікації учителів за програмою Intel «Навчання для майбутнього».
(Остапчук Л. Р.);
– Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. А. Кримського. (Єндрущук С. М.);
– Українським фондом «Благополуччя дітей». (Никитюк Л. М.);
– редакцією журналу «Учитель початкової школи». (Єндрущук С. М.).
У рамках співпраці відбуваються спільні заходи, проходження стажування, надаються відгуки
на дисертаційні дослідження, автореферати дисертаційних досліджень, рецензії на програми,
магістерські, дипломні, бакалаврські роботи, на методичні матеріали та статті працівників.
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
1. Державні програми
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. (Ректорат)
Програма Міністерства освіти і науки України та Британської ради «Післядипломна
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педагогічна освіта вчителя іноземної мови». (Бацмай С. А.).
Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global» (початок
програми). (Бацмай С. А.).
Національна стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2013 р. № 701). (Бондарук Л. М.).
Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р. № 561. (Відділ природничих дисциплін).
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849.
Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних
закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 роки. (Никитюк І. В.,
методисти відділу).
План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді (наказ Міністерства освіти і науки України № 1232 від 27.10.2014 р.). (Никитюк І. В.,
методисти відділу).
План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки (наказ Міністерства освіти і науки України
№ 1313 від 30.12.2010 р.). (Никитюк І. В., методисти відділу).
План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015
року (наказ Міністерства освіти і науки України № 1312 від 30.12.2010 р.). (Никитюк І. В.,
методисти відділу).
План заходів Міністерства освіти, молоді та спорту України щодо профілактики
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року (наказ Міністерства
освіти, молоді та спорту України № 888 від 03.08.2012 р.). (Никитюк І. В., методисти відділу).
План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо запобігання торгівлі
людьми на період до 2015 року (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 827 від 19.07.2012 р.). (Никитюк І. В., методисти відділу).
Наказ МОН України від 26.04.2013 р. № 467 «Про започаткування у 2013 році
Президентської програми для найталановитіших дітей “Інтелектуальне майбутнє України”».
(Остапчук Л. Р.).
Система освітньої роботи з дітьми раннього віку за програмою «Оберіг». (Березіна О. М.).
2. Регіональні програми
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 роки
(рішення обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). (Працівники Інституту).
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки.
(Поліщук Н. А.).
Регіональної програми розвитку психологічної служби системи освіти Волинської області
на період до 2017 року. Центр практичної психології та соціальної роботи.
Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин на 2013–
2017 роки. (Бондарук Л. М.).
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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 фізичної культури і спорту на 2012–2016
роки (рішення обласної ради від 27.12.2011 р. № 8/12). (Дикий О. Ю.).
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи:
№
з/п
1

2

3

Підрозділ,
відповідальний
Відділ фізикоматематичних
дисциплін, Савош В. О.,
Сокол Н. П.
Центр ЗНО
та МД

Центр ЗНО
та МД

Назва заходу

Дата
проведення
23–27.02.

Кількість
учасників
42

Форма підведення
підсумків
Публікація:
матеріали Всеукр. наук.практ. інтернет-конф.

Апробація
тестових завдань
ЗНО

23–27.02
25.11–04.12

630
210

Пробне
тестування
для випускників

21.03

2694

28.03

2156

Офіційний звіт про проведення ЗНО навчальних
досягнень випускників
ЗНЗ Волинської області
у 2015 р.
Офіційний звіт про проведення ЗНО навчальних
досягнень випускників
ЗНЗ Волинської області
у 2015 р.
Висвітлення заходу у ЗМІ:
на сайті управління освіти,
науки та молоді ВОДА,
ВІППО, на ТБ «Аверс»,
«Волинські новини», у газ.
«Моні-тору волинського»,
(№ 6 від 26.03.2015 р.).
Спільне рішення оргкомітету та журі І Всеукр.
учнівської олімпіади
з польської мови та літератури (за підписом голови
оргкомітету, голови журі).
Наказ МОН України від
12.06.2015 р. № 629 «Про
результати проведення
IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/
2015 навчальному році»
Наказ НУ «Острозька
академія» від 06.04.2015 р.
№ 19 «Про результати
X Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
“Учитель року з предметів
духовно-морального
спрямування – 2015”»
Вибороли ІІ та ІІІ місця
Резолюція учасників
Громадської ради
з питань співпраці
із церквами

Всеукр. наук.практ. інтернетконф.

4

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

ІV етап Всеукр.
учнівської
олімпіади
з польської мови
та літератури

22–26.03

29

5

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

26–27.03
(Національний
університет
«Острозька
академія»)

Більше 50

6

Кафедра
менеджменту освіти,
Рудь О. В.

Х Всеукр.
фестивальконкурс
«Учитель року
з предметів
духовноморального
спрямування»
(члени журі)
Організація проведення та участь
у виїзному засіданні Громадської

02.04
(Волин. обл.
держ.
адмініст-

Більше 50

17

7

Центр ЗНО
та МД

8

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

9

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

10

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

ради з питань
співпраці із церквами та релігійними
установами при
МОН України
Сертифікаційна
сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Участь
в організації
та проведенні
V Всеукр. олімпіади «Юні знавці
Біблії» (члени
журі)

рація,
Луцьк)

Всеукр. наук.-практ.
конф. «Формування готовності
вчителів фізикоматематичних дисциплін до організації самостійної
пізнавальної
діяльності учнів»
Фінальний етап
XI Всеукр.
турніру юних
географів

та релігійними
установами
при МОН України
від 02.04.2015 р.

24.04

8632

05.06–26.06

8632

24.04;
15.05; 05.06
(Нац. ун-т
«Остроз.
акад.»)

Більше
300
учасників

14–15.05

125

01–05.11

78 учнів,
18 керівників команд,
45 членів
журі та оргкомітету

Офіційний звіт про проведення ЗНО навчальних
досягнень випускників
ЗНЗ Волинської області
у 2015 р.
Наказ НУ «Остроз. акад.»
від 06.06.2015 р. № 31
«Про результати
V Всеукраїнської
олімпіади “Юні знавці
Біблії”»
Вибороли 5 перших,
3 других, 4 третіх місця
Публікація:
матеріали Всеукр. наук.практ. конф.

За підсумками турніру
визначено переможців.
Інформація на сайті Ін-ту
модернізації змісту освіти
МОН України і на сайті
ВІППО

Працівники Інституту взяли участь у 40 міжнародних науково-практичних конференціях:
Прізвище,
ініціали

Місце
проведення

Назва заходу

Дата
проведення

Недужко Ю. В.

The 4th International Academic м. Окленд,
Congress “Science and
Нова Зеландія
Education
in the Modern World”

05–07.01

Шинкарук І. В.,
Майко С. М.

VI міжнар. виставка «Сучасні м. Київ
заклади освіти – 2015».
Круглий стіл з теми
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
освітнього серодовища
післядипломної освіти»
The VII International Academic м. Оттава,
Congress «Modern World:
Канада
Politics, Economy, Culture,
History, Technology, Science
and Education»

12–14.03

Недужко Ю. В.

18

Форма
і результати
участі
Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Сертифікат
доповідача
Сайт ВІППО
http://vippo.org.ua/

18–20.03

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті

Недужко Ю. В.

The 5th International Academic
Congress «Science, Education
and Culture in Eurasia and
Africa»

Дем’янюк О. Й.

Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Луцьк
«Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро-інтеграційного поступу»
The XII International
м. Кембридж,
Academic Congress «Science,
США
Education and Technology in
the Modern World»

Недужко Ю. В.

Недужко Ю. В.

Остапйовська Т. П.

Бацмай С. А.

Недужко Ю. В.

Дем’янюк О. Й.

Корнейко А. О.

Юровчик В. Г.

Юровчик В. Г.

м. Париж,
Франція

23–25.03

02–03.04

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Виступ.
Публікація статті

The XVI International
Academic Congress «History,
Problems and Prospects
of Development of Modern
Civilization»
ІХ Міжнар. наук.-практ.
конф. студентів і аспірантів
«Волинь очима молодих
науковців: минуле, сучасне,
майбутнє»
VІ Міжнар. наук.-практ. конф.
науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми
соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти»
The VII International
Academic Congress
«Innovation in the Modern
World»

м. Токіо,
Японія

25–27.04

м. Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки

13–14.05

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Пленарне засідання

СНУ
імені Лесі
Українки

14.05

Публікація статті

м. Сідней,
Австралія

18–20.05

Міжнар. наук.-практ. конф.
Волин. православної
богословської акад. УПЦ КП
«Християнська традиція
Київської Русі»
V Міжнар. наук.-практ.
семінар «Транскордонне
співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції»
Міжнар. наук.-практ. конф.,
присвячена 25-річчю геогр. ф-ту
Тернопільського нац. пед. ун-ту
імені Володимира Гнатюка
«Географія, екологія, туризм:
теорія, методологія, практика»
Міжнар. наук.-практ. конф.
«Перспективи розвитку
туризму в Україні та світі»

м. Луцьк

19.05

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Виступ.
Публікація статті

м. Луцьк,
ЛНТУ

19.05

Виступ

м. Тернопіль

20–23.05

Форма участі –
заочна, публікація
статті

м. Луцьк,
ЛНТУ

21–23.05

Форма участі –
очна, публікація
статті. Участь
у роботі секції.
Сертифікат

19

18–20.04

Олешко П. С.,
Вітюк В. В.

Недужко Ю. В.

Муляр О. П.

Муляр О. П.
Никитюк Л. М.

Недужко Ю. В.

Бацмай С. А.

Муляр О. П.

Остапйовський І. Є.
Остапйовська Т. П.
Дем’янюк О. Й.

Недужко Ю. В.

VII Міжнар. наук.-практ. конф.
«Психолого-педагогічний
супровід фахової підготовки
та підвищення кваліфікації
в умовах трансформації освіти»
The XIV International
Academic Congress
«Fundamental and Applied
Studies in the Modern World»
ІХ Міжнар. соціально-педагогічна конф. «Проблеми
соціалізації та ресоціалізації
особистості»
ІV Міжнар. наук.-практ. конф.
«Математика. Інформаційні
технології. Освіта»
Семінар-тренінг для тренерів
Українського фонду «Благополуччя дітей» за підтримки
«Bred for the World». Профілактика та підтримка соціальнопсихологічного здоров’я
в Україні – робота з громадою
за “Програмою 15”»
The VIII International
Academic Congress «Applied
and Fundamental Studies in
Eurasia, Africa and America»
ІІ Міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. «Підготовка
конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової
освіти: реалії й перспективи»
ХІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Актуальні питання
реформування правової
системи України»
Міжнар. наук.-практ. конф.
«Девіантна поведінка підлітка:
проблеми і шляхи їх вирішення»
Міжнарод. наук.-практ. конф.
«Девіантна поведінка
підлітка»
VIII Międzynarodowа Sesjа
Naukowа Dziejów Ludów
Morza Bałtyckiego «Śmierć
w życiu człowieka»
The IX International Academic
Congress «Contemporary
Science and Education in
Americas, Africa and Eurasia»

м. Київ,
міський
будинок
вчителя

22.05

Виступ.
Інформація
на сайті

м. Оксфорд,
Великобританія

23–25.05

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки

04–06.06

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Доповідь,
сертифікат

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки
с. Грем’яче,
Ківерцівський р-н,
КП санаторій
матері
і дитини

12–14.06

Доповідь,
сертифікат

17–21.06

м. Кейптаун,
ПАР

18–20.06

м. Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки

25–26.06

Сертифікат.
Проведено відповідні заняття
зі слухачами курсів
підвищення
кваліфікації
та членами
громади
Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті
Публікація статті

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки

26–27.06

Доповідь

ВОЦСССДМ

30.07

Виступ.

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки
м. Волін,
Польща

30.07

Виступ.
Публікація статті

31.07–
02.08

Виступ

м. Ріо-деЖанейро,
Бразилія

18–20.08

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат,
публікація статті

20

Бондарук Л. М.

Міжнар. наук.-практ. конф.
«Значення розподілу
індивідуальних і соціальних
ресурсів при проживанні
важких ситуацій – польський
та український досвід»

Олешко П. С.,
Луцюк А. М.

VIII Міжнар. наук.-практ.
конф. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
виховуємо культуру потреб
особистості»
Никитюк Л. М.
Семінар-тренінг консультантів-методистів у сфері підтримки вчителів у процесі
проведення уроків та організації клубів старшокласників
з використанням конспектів
публікації «Уроки з підприємницьким тлом. Шкільна
академія підприємництва – 3»
Савош В. О.
Міжнар. наук. конф. «Дидактика
фізики як концептуальна основа
формування компе-тентнісних
і світоглядних якостей
майбутнього фахівця фізикотехнологічного профілю»
Юровчик В. Г.
VІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Регіональні проблеми
України: географічний аналіз
та пошук шляхів вирішення»
Остапчук Л. Р.
ІІI Міжнар. освітня онлайнконф. Intel для України та країн
СНД «Нові горизонти ІКТ
для сталого розвитку та освіти»
Барановська Р. Є. «Професійно-трудове
навчання осіб з інтелектуальними порушеннями
як засіб їх соціалізації»
Недужко Ю. В.
The V International Academic
Congress «Fundamental and
Applied Studies in EU and CIS
Countries»
Дем’янюк О. Й.
Міжнар. наук. конф. «Людина
і техніка у значних битвах
світових воєн ХХ століття
(до 70-річчя завершення
Другої світової війни)»
Ураєва І. Г.
Недужко Ю. В.

Українсько-французький семінар «Фахова перепідготовка
вчителів французької мови»
The VIII International Academic
Congress «Development of

Люблінський
католицький
університет
імені ІванаПавла ІІ,
м. Люблін,
Польща
КВНЗ
«Херсонська
академія
неперервної
освіти»
ВІППО

17–18.09

Виступ, публікація
тез, сертифікат

24.09–
25.09

Виступ.
Публікація статті

28–30.09

Сертифікат
учасника.
Проведено
засідання Школи
молодого педагога,
Школи вищої
педмайстерності
у СЗОШ № 1

Кам’янецьПоділ. нац.
ун-ту імені
Івана Огієнка.
м. Кам’янецьПодільський
м. Херсон

07–08.10

Форма участі –
заочна, публікація
статті

08–09.10

Форма участі –
заочна, публікація
статті

Онлайн

10.10–
30.11

Навчання

м. Дніпропетровськ

13–15.10

Сертифікат

м. Кембридж,
Великобританія

14–16.10

м. Львів

21.10–
23.10

Форма участі –
заочна. Оприлюднення доповіді,
сертифікат
Виступ.
Публікація статті

м. Київ,
Французький
центр
м. Сеул,
Республіка

05.11

21

03–05.11

Участь у круглому
столі. Інформація
на сайті ВІППО
Форма участі –
заочна. Оприлюд-

Мацюк Л. М.
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.
Бацмай С. А.

Countries in Asia, Africa and
Europe: Past, Present and Future»
VI Міжнар. наук.-практ. конф.
«Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»
Міжнар. конф. за підсумками
польсько-українського
проекту «Шкільна академія
підприємництва – 3»
Підсумкова конф. 2015 р.
Програми Європейського
Союзу «eTwinning Plus»

Корея
Нац. акад. пед.
наук України,
м. Київ
м. Київ

03–04.12

м. Київ

11.12

07.12

нення доповіді,
сертифікат
Очна, виступ
на секції,
публікація статті
Участь,
інформація
на сайті ВІППО
Сертифікат,
інформація
на сайт ВІППО

Працівники Інституту взяли участь у 35 всеукраїнських науково-практичних конференціях:
Прізвище,
ініціали
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.
Сташенко М. О.
Трачук Т. В.
Андрейчин С. Р.

Андрейчин С. Р.

Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.

Назва заходу
Участь у засіданні Громадської ради з питань
співпраці із церквами
та релігійними установами при МОН України
Всеукр. інтернет-конф.
«Моделювання у навчальному процесі»
Наук.-практ. інтернетконф. «Моделювання
у навчальному процесі»
Всеукр. навч.-метод. семінар «Аналіз та способи
вирішення конфліктів.
Соціально-педагогічний
контекст»
Тренінг з підготовки
національних тренерів
«Організація та надання соціально-психологічної допомоги дітям та
їх сім’ям, переміщеним
в регіони України з тимчасово окупованих
територій та районів
проведення антитерористичної операції»,
який фінансується
Посольством Австралії
в Республіці Польща
Наук.-практ. конф. «Запобігання торгівлі людьми
через реалізацію виховної програми “Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція”»

м. Київ, МОН
України

11.02

Форма
і результати
участі
Звернення
до педагогічних
працівників, духовенства,
громадськості

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки
м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки
м. Київ

23–27.02

Виступ

23–27.02

Участь у роботі секції,
публікація статті

12.03– 13.03

Сертифікат

м. Київ

25–27.03

Свідоцтво

м. Львів

02.04–03.04

Виступи, презентації

Місце
проведення
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Дата
проведення

Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.

Кутовий Р. С.

Коць В. В.

Єндрущук С. М.

Муляр О. П.

Корнейко А. О.

Андрейчин С. Р.

Дем’янюк О. Й.

Турчина Л. І.

Муляр О. П.

Всеукр. наук.-практ.
конф. «Реалізація
регіональної моделі
моніторингу якості
освіти» (веб-трансляція)
Наук.-практ. конф.
із веб-трансляцією
«Реалізація регіональної
моделі моніторингу
якості освіти»
«Реалізація інноваційних
піходів у змісті Державного стандарту початкової загальної освіти
для дітей з особливими
освітніми потребами»
(онлайн)
Всеукр. наук.-практ. конф.
«Актуальні проблеми
фізичного виховання,
спорту та туризму в сучасних умовах життя»
VІІІ Міжнар. студ. наук.
конф. «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної
економіки»
Всеукр. наук.-практ.
конф. «Політологічні
читання імені професора Богдана Яроша»
Всеукр. семінар-нарада
для завідувачів (директорів) центрів (кабінетів)
психологічної служби
системи освіти
53 Всеукр. наук. іст.краєзн. конф. «Минуле
і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій
та українській історії»
Всеукр. наук. конф.
з міжнар. участю «Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор
національно-культурного
відродження в Україні»
ІХ Міжнар. соціальнопед. конф. «Проблеми

м. Київ

16.04

Виступи

ДВНЗ «Ун-т
16.04
менеджменту
освіти» НАПН
України, КВНЗ
«Харків. акад.
неперервної
освіти»
м. Київ
17.04

Сертифікат

Луцький пед.
коледж

28–29.04

Сертифікат,
публікація статті

м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки,
коледж технологій, бізнесу
та права
м. Луцьк,
СНУ імені
Лесі Українки

30.04

Участь у роботі секції

14.05

Виступ на секційному
засіданні

м. Київ

15.05

Виступ

смт Стара
Вижівка –
с. Сереховичі

20.05

Виступ

м. Коломия

20.05

Виступ,
публікація статті

м. Луцьк,
СНУ

04–06.06

Доповідь, сертифікат

23

Доповідь і публікація

Олешко П. С.,
Вітюк В. В.

Юровчик В. Г.
Дем’янюк О. Й.
Муляр О. П.

Шинкарук І. В.,
Майко С. М.

Савош В. О.

Коць В. В.
Сова О. О.

Кот Н. М.,
Романчук Г. Д.

Сташенко М. О.,
Турчик І. В.

Дем’янюк О. Й.

соціалізації та ресоціалізації особистості»
Всеукр. виставка-презентація «Післядипломна
педагогічна освіта
в контексті сучасних
цивілізаційних змін»
І Всеукр. з’їзд вищих
навч. закладів державної форми власності
ХІ наук. конф.
«Любартівські читання»
ІV Міжнар. наук.-практ.
конф. «Математика.
Інформаційні
технології. Освіта»
ІV Всеукр. інтернетконф. «Шляхи трансформації післядипломної
педагогічної освіти
в умовах модернізаційних змін у суспільстві»
Всеукр. наук.-практ.
конф. «Чернігівські
методичні читання
з фізики. “Актуалізація
фізичної освіти: засоби,
методи, стратегія”»
«Що гальмує інклюзію
в Україні»
Всеукр. наук.-практ. конф.
методистів ОІППО «Організація та проведення
загальнодержавних тестувань різних ставок: ігри
“Соняшник” і “Геліантус”
та зовнішнє незалежне
оцінювання»
54 Всеукр. наук. іст.краєзн. конф. «Минуле
і сучасне Волині та Полісся. Місто ВолодимирВолинський та Побужжя
у світовій та українській
історії»
Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. «Професійне
самовдосконалення керівників загальноосвітніх
навчальних закладів»
54 Всеукр. наук. іст.краєзн. конф. «Минуле
і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-

імені Лесі
Українки
м. Київ,
міський
будинок
вчителя

22.05

Банери: презентація
діяльності ВІППО

04–06.06

Форма участі – очна

м. Луцьк

22.05

Виступ

м. Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки
Рівенський
ОІППО

12–14.06

Доповідь,
сертифікат

17.06

Сертифікат

м. Чернігів,
НПУ
ім. Т. Г. Шевченка,

29–30.06

Форма участі заочна,
публікація статті

м. Київ

26.08

Сертифікат

м. Київ

21.09

Сертифікат

м. ВолодимирВолинський

23.10

Виступ,
публікація статті

Хмельницький–Луцьк–
Рівне

29.10

Участь в онлайнобговоренні. Виступи
та публікації на блозі

м. ВолодимирВолинський

23.10

Виступ
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Дем’янюк О. Й.
Мурашкіна Ю. Д.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Андрейчин С. Р.

Гісь І. В.

Юровчик В. Г.
Ясінська Н. В.

Остапчук Л. Р.

Волинський та Побужжя
у світовій та українській
історії. Успенський
собор в історії міста
Володимира-Волинського та України»
VІ наук.-практ. конф.
«Історія та сучасність
Православ’я на Волині»
«Технології ведення випадку й оцінки потреб
дитини та її сім’ї як механізм соціально-педагогічного втручання в найкращих інтересах дитини»
Всеукр. наук.-практ. семінар (з міжнар. участю)
«Психодидактика сучасної початкової школи»
«Навички кризового консультування та розвитку
психосоціальної стійкості до стресу у школярів»
«Сучасні інноваційні
освітні технології національно-патріотичного
виховання учнів
у закладах освіти
України», тренінг
«Google Apps for
Education – перші кроки
впровадження»
V Всеукр. наук.-практ.
конф. «Географічна
освіта і наука в Україні»
Наук.-практ. інтернетконф. «Особливості
впровадження
національної рамки
кваліфікацій в післядипломну освіту»
Наук.-практ. інтернетконф. «Особливості
впровадження
національної рамки
кваліфікацій в післядипломну освіту»

м. Луцьк

12.11

Виступ

м. Київ

16–17.11

Участь

м. Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки
м. Київ

17–19.11

Сертифікат

19–21.11

Тренінг, сертифікат

м. Київ

25–27.11

Тренінг, сертифікат
Google Apps

м. Київ, КНУ
імені Тараса
Шевченка
м. Харків

26–28.11

26.11

Форма участі – заочна,
публікація статті,
сертифікат
Електронний збірник,
тези

м. Харків

26.11
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Участь

Працівники Інституту взяли участь у 8 педагогічних читаннях:
Прізвище,
ініціали
Березіна О. М.
Ясінська Н. В.,
Муляр О. П.
Миць М. Я.

Трачук Т. В.

Сташенко М. О.

Олешко П. С.,
Луцюк А. М.

Єндрущук С. М.

Миць М. Я.

Назва заходу
Інформаційні технології в роботі ДНЗ
«Виховний потенціал
сучасної української
родини»
«Козацька педагогіка
в контексті національно-патріотичного
виховання учнів»
«Видатні математики
України». 2-й рік
«Наукові відкриття
українських математиків ХІХ–ХХ ст.»
«Видатні математики
України». 2-й рік
«Наукові відкриття
українських математиків ХІХ–ХХ ст.»
XXII Всеукр. пед.
читання «Василь
Сухомлинський
у діалозі з сучасністю:
виховуємо культуру
потреб особистості»
«Творча спадщина
В. О. Сухомлинського
в контексті провідних
тенденцій розвитку
сучасної освіти»
«Актуальні питання
формування громадянської компетентності на уроці»

Місце
проведення
м. ВолодимирВолинський
смт Іваничі

Дата
проведення
28.01

Форма
і результати
участі
Матеріали на сайті
Доповіді

10.02
м. Ківерці

24.02

Доповідь

Ковельський
район

27.04

Доповідь

Ковельський
район

квітень

Виступ

КВНЗ «Херсон.
акад. неперервної
освіти»

24–25.09

Виступ, публікація
статті

Любешівський
НВК

29.09

Виступ

м. Рожище

26.11

Доповідь

Працівники Інституту взяли участь у 54 наукових семінарах та інших заходах:
Прізвище,
ініціали
Корнейко А. О.
Вітюк В. В.
Ураєва І. Г.

Назва заходу
Вебінар «Актуальні
питання ЗНО–2015»
Круглий стіл
«Профілактика ВІЛ
(СНІДУ). Програма 15»
Нарада методистів іноземних мов інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Київ, УЦОЯО

14.01

Волинський
ІППО

27.01

Форма
і результати
участі
Участь в обговоренні
Участь

м. Київ,
МОН України

12.02

Участь

Місце
проведення
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Дата
проведення

Бондарук Л. М.

Корнейко А. О.

Сова О. О.

Остапчук Л. Р.

Остапчук Л. Р.

Іванова В. П.

Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.,
Поліщук Н. А.

Навч.-практ. семінар
«Освіта для соціальної
справедливості» в рамках проекту «Поширення досвіду центрів
для батьків у ромських
громадах»
Інструктивно-методичний вебінар «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2015 році»
Всеукр. нарада методистів української мови
і літератури інститутів
ППО з питань проведення ДПА та ЗНО в 2015 році
Вебінар «Соціальні
сервіси Web 2/0
у профорієнтаційній
діяльності педагогічних працівників»
Вебінар «Стан та перспективи спільної
наукової та науковометодичної роботи
Університету менеджменту освіти з обласними ППО з питань
підвищення квалі-фікації
та перепідготовки
фахівців в межах
Консорціуму закладів
післядипломної освіти»
Всеукр. вебінар
«Впровадження
сучасних ІКТ в практику роботи шкільних
бібліотек»
Вебінар «Стан
та перспективи спільної наукової та науковометодичної роботи
Університету менеджменту освіти з обласними закладами ППО
з питань підвищення
кваліфікації та перепідготовки фахівців
у межах Консорціуму
закладів післядипломної освіти»

м. Київ

19–20.02

Участь у тренінгу

м. Київ, УЦОЯО

24.02

Участь

м. Київ

25.02

Методичні
рекомендації

м. Чернігів

05.03

Участь

м. Київ

12.03

Участь

–

12.03

Участь

Київ–Луцьк

12.03

Участь,
інформування
працівників ВІППО
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Казмірчук Н. М.

Іванова В. П.

Дем’янюк О. Й.

Ткачук Н. М.

Андрейчин С. Р.

Іванова В. П.

Ураєва І. Г.

Ураєва І. Г.

Навчання для тренерів
щодо ідентифікації
та надання допомоги
особам, які постраждали
від торгівлі людьми,
взаємодії з державними
структурами в рамках
виконання проекту
«Поширення Національного механізму
взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі
людьми, в Україні»
Вебінар щодо відбору
ЗНЗ оригінал-макетів
підручників на ІІ етапі
конкурсного відбору
ІІІ Міжвуз. наук.-метод.
семінар «Проблеми та перспективи розвитку соціальних комунікацій»
Навч.-практ. тренінг
«Міжнародні стандарти
громадсько активних
шкіл у контексті
сучасних змін»
«Надання соціальнопсихологічної допомоги
дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції»
Семінар щодо створення в Україні DAISIбібліотек та участі
у цьому процесі бібліотек системи освіти
Семінар методистів
іноземних мов інститутів
післядипломної педагогічної освіти «Шляхи
підвищення якості
іншомовної освіти
України в контексті
інтеграції до європейського освітнього
простору»
Семінар «Цифрові технології навчання французької мови за підручниками видавництва CLE
International»

Волинська
область

18–20.03

Тренінг.
Виступ,
презентація

08.04

Участь

м. Луцьк

16.04

Виступ

м. Львів

27–28.04

Участь

м. Луцьк,
м. Рівне

05–06.05

Проведення
тренінгу

Волинська державна обласна універсальна наукова
бібліотека імені
Олени Пчілки
м. Ірпінь,
Київська обл.

18.05

Участь

19–21.05

Участь у круглому
столі

21.05

Сертифікат

м. Київ,
Французький
центр
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Ураєва І. Г.
Березіна О. М.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Корнейко А. О.

Березіна О. М.

Українсько-французький семінар методистів
французької мови
Всеукр. наук.-практ.
семінар «Екологія
дошкільного
дитинства»
Науковий семінар «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації
особистості»
Науковий семінар
«Інформаційні технології та інноваційні
методи навчання
у вищій школі»
Міжнар. наук.-практ.
семінар «Інструменти
підтримки мобільності
науковців у рамках
пріоритетів ЄС
на 2014–2020 роки»
Всеукр. школа
інноватики
С. Якименко

м. Київ,
Французький
центр
м. Вінниця

м. Луцьк, СНУ
імені Лесі
Українки

01–07.06

Участь у круглому
столі. Інформація
на сайті
Інформація на сайті
ВІППО, ознайомлення
слухачів курсів із матеріалами та досвідом
Сертифікат

м. Луцьк, СНУ
імені Лесі
Українки

11–15.06

Сертифікат

Київ, Луцьк

11.06

Участь

с. Коблево
Миколаївської
області

15–17.06

Сертифікат,
Ознайомлення
з матеріалами
школи слухачів
курсів та методистів
з дошкільної освіти
РММК
Використання матеріалів семінару та
інтерактивного
електронного навчального посібника
з курсу «Фінансова
грамотність»
на курсах та семінарах-тренінгах
Сертифікат

27.05

27–28.05

Гребенюк Т. С.

Всеукр. семінар
«Впровадження
фінансової грамотності
у навчальну програму
загальноосвітніх
навчальних закладів
України»

м. Київ

19.06

Червінська Н. Л.

ІХ Всеукр. школа
методичного досвіду
з проблеми «Реалізація
компетентнісного
підходу на уроках
музичного, образотворчого мистецтв
та інтегрованих курсів
«Мистецтво»,
«Художня культура»

м. Коблево,
Миколаївський
ОІППО

24–27.06
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Сташенко М. О.

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

Коць В. В.

Остапчук Л. Р.

Березіна О. М.

Сова О. О.

Никитюк І. В.,
Іванова В. П.,
Погонська О. М.
Ясінська Н. В.

Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.

Публічні дебати
«Реформування освіти
vs децентралізація»
під патронатом
та за участю голови
Комітету Верховної
Ради України з питань
освіти і науки Лілії
Гриневич
Дистанційне навчання
за курсом IT Essentials
(Основи програмного
та апаратного забезпечення персонального
комп’ютера), міжнар.
програма мережевої
академії “Cisco”
Завдання ПМПК
та роль ГОІ в оптимізації
спеціальної освіти
та впровадженні
інклюзивного навчання
в умовах сучасного
громадянського
суспільства
Практичний семінар
«Хмарні технології
в навчальному процесі
сучасного університету»
Всеукр. колоквіум
з питань дошкільної
освіти

Всеукр.наук.-практ.
семінар методистів
ОІППО «Формування
української ідентичності учнів на уроках
української мови
і літератури»
Перший Всеукр.
вебінар «Вступне
заняття курсу “Сімейні
цінності”»
Наук. семінар
«Педагогіка вищої
школи: теорія,
технології,
менеджмент»
Нарада методистів
іноземних мов ОІППО

Львівський
ОІППО

06.07

Участь у дискусії,
роботі круглого
столу

м. Львів,
НУ «Львівська
політехніка»

09.09

Сертифікат

м. Луцьк

10–12.09

Сертифікат

м. Київ

16.09

Сертифікат

м. Київ

24.09

м. Кіровоград

24.09

Інформація
на сайті ВІППО,
матеріали надіслано
в управління
та відділи освіти
області
Методичні
рекомендації
для роботи

24.09

Інформація
на сайті ВІППО

СНУ імені Лесі
Українки

25–29.09

Участь

м. Київ,
МОН України

01.10

Участь

–
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Остапчук Л. Р.

Трачук Т. В.

Корнейко А. О.
Варемчук В. Я.

Ясінська Н. В.

Бондарук Л. М.

Сова О. О.

Коць В. В.

Вітюк В. В.

Семінар «Технологія
формування організаційно-педагогічних умов
експриєтивного навчання» в рамках дослідноекспериментальної
роботи в загальноосвітніх закладах України
за темою «Освітньоінформаційне середовище як фактор цілісного
розвитку особистості»
Наук.-практ. семінар
всеукр. рівня «Вивчення
математики в умовах
переходу на нові навчальні програми в 7-му
класі загальноосвітніх
навчальних закладів»
Міжнар. форум «Освіта
дорослих як ресурс
місцевого розвитку»
Всеукр. семінар
з технологічної освіти
«Модернізація методів,
форм і засобів у роботі
вчителя трудового
навчання (технологій)»
V Всеукр. фестиваль
педагогічних ідей «Мій
особистісно зорієнтований урок»
Навчальний семінарнарада «Виконання Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини: пошук
кращих практик в освіті»
V Всеукр. фестиваль
педагогічних ідей «Мій
особистісно
зорієнтований урок»
Інклюзивна освіта
в дошкіллі: інформаційно-методичний
супровід дітей
із синдромом Дауна
Круглий стіл «STEM –
світ інноваційних
можливостей» у рамках
VІІ Міжнар. форуму
«Інноватика в сучасній
освіті – 2015»

м. Рівне

07.10

Участь

м. Кам’янецьПодільський

07–08.10

Сертифікат

м. Львів, ЛУБЖД

08.10

Участь у роботі
проблемних груп

Одеський ОІУВ

15–16.10

Участь

м. Рівне

15–16.10

Участь у роботі
секції.
Сертифікат

м. Київ

15–16.10

Участь у круглому
столі

м. Рівне

15–16.10

Сертифікат

м. Луцьк

20.10

Буклет

м. Київ,
Палац дітей
та юнацтва

20.10

Участь
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Григор’єва Н. В.

Дем’янюк О. Й.

Оніщук О. Р.

Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Остапйовська Т. П.

Всеукр. наук.-метод.
семінар «Вивчення
географії України
в умовах переходу
на нові навчальні
програми у 8–9 класах
загальноосвітніх
навчальних закладів»
Міжнар. наук. конф.
«Людина і техніка
у визначних битвах
світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової
війни)»
Наук.-практ. семінартренінг завідувачів
кабінетів (методистів)
з громадянської освіти
(правознавства) обласних (міського – міста
Києва) інститутів
післядипломної
педагогічної освіти
«Освіта прав людини
та демократичного
громадянства» в рамках
проекту «Підтримка
освіти прав людини
та демократичного
громадянства у країнах
Східного партнерства»
Вебінар «Міксіке»

м. Хмельницький

20–21.10

Використання
матеріалів семінару
на курсах вчителів
географії

м. Львів

21–23.10

Виступ,
публікація статті

м. Ірпінь,
Київська обл.

25–31.10

Реалізація проекту

ВІППО

28.10

Всеукр. наук.-практ.
семінар (з міжнародною
участю) «Психодидактика сучасної
початкової школи»
Наук.-практ. семінар
(з міжнародною
участю) «Психодидактика сучасної
початкової школи»

м. Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки

17–19.11

Інформація керівникам експериментальних ЗНЗ
регіонального рівня
про можливість
участі в українськоестонському проекті
«Міксіке в Україні»
Сертифікат

м. Луцьк

17–18.11

Виступ
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Бондарук Л. М.

Гешеліна Т. Б.

Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.,
Ураєва І. Г.
Бондарук Л. М.

Всеукр. наук.-практ.
семінар «Вивчення
класичної і сучасної
літератури зарубіжних
країн у просторі культури: вітчизняні традиції й нові підходи»
Всеукр. семінар-тренінг
для викладачів німецької
мови «Європа? Я хочу
про це знати»
Нарада методистів
іноземних мов ОІППО
Заключний круглий стіл
у рамках реалізації
проекту «Поширення
досвіду центрів для
батьків у ромських
громадах»

Полтавський
ОІППО імені
М. В. Остроградського,
Полтавський
НПУ імені
В. Г. Короленка
Гете-Інститут,
м. Київ

19–20.11

Участь
у круглому столі

21–25.11

Сертифікат

м. Київ,
МОН України

24.11

Інофрмація
на сайті ВІППО

м. Київ

30.11

Участь

ІV. Наукова діяльність
1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, над
яким працює заклад
Продовжено роботу над загальноінститутською науковою темою «Професійний
розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти».
Строк виконання: 2014–2018 роки.
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 передбачає впровадження моделі фахового розвитку освітян, актуальність
якої полягає 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.
Удосконалення якості та ефективності курсової підготовки і 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 та
модульності освітніх послуг, формування інформаційного середовища, використання
сучасних методів навчання і засобів інформаційно-комунікативних технологій тощо.
Об’єкт дослідження: освітнє середовище післядипломної педагогічної освіти.
Предмет дослідження: професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища
післядипломної освіти.
Мета: обґрунтування, розробка та апробація моделі професійного розвитку педагогів в
умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти.
Завдання
1. Здійснити теоретичний аналіз сутності інноваційних тенденцій професійного розвитку
педагогів у контексті модернізації неперервної педагогічної освіти.
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2. Розробити та 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.
ІІ етап, 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.
Розробка та впровадження моделі професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного
освітнього середовища післядипломної освіти регіону.
Укладання та реалізація програм професійного розвитку педагогічних працівників.
Упровадження інноваційних технології професійного розвитку педагогів відповідно до
європейських і світових стандартів.
Розробка та реалізація освітніх проектів з проблеми професійного розвитку педагогів в
міжатестаційний період.
Створення інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти для
професійного розвитку педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних
установ Волинської області).
Створення інформаційної платформи наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Очікувані результати
Модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону.
Програми професійного розвитку педагогічних працівників.
Інноваційні технології професійного розвитку педагогів відповідно до європейських і
світових стандартів.
Освітні проекти з проблеми професійного розвитку педагогів в міжатестаційний період.
Єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для професійного
розвитку педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних установ Волинської
області).
Інформаційна платформа наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Звітна документація:
– публікації у фахових виданнях;
– обґрунтована модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного
освітнього середовища післядипломної освіти регіону;
– програми професійного розвитку;
– збірки освітніх проектів, матеріали семінарів-тренінгів;
– письмовий звіт.
Протягом року: впроваджено інноваційні технології навчання дорослих; розроблено
модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
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післядипломної освіти регіону; укладено програми професійного розвитку педагогічних
працівників; створено інформаційну платформу наукової та дослідно-експериментальної
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; опубліковано матеріали у періодичних
виданнях; підготовлено монографії; проведено всеукраїнську науково-практичну
конференцію, обласні науково-практичні конференції, районні (міські) науково-практичні
конференції, постійно діючі семінари, проблемні семінари, семінари-тренінги, круглі столи;
вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо рівня
задоволеності курсами у Волинському ІППО.
Працівники Інституту брали участь у науково-практичних конференціях, інтернетконференціях, 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, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на
нього завдань, а також перспектив розвитку закладу, зокрема: про наукову та науководослідну роботу Інституту у 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 навчальних
закладах області; про результати проведення соціологічних та моніторингових досліджень;
про проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,
педагогічних читань, інших заходів тощо.
Наукову роботу Інститут реалізує шляхом організації масових, групових та
індивідуальних форм роботи з педагогами:
– науково-практичних конференцій;
– педагогічних читань;
– круглих столів;
– вебінарів;
– скайп-конференцій;
– індивідуальних та групових консультацій тощо.
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу
Продовжено роботу над науковою проблемою кафедри педагогіки і психології
«Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку
освіти».
Результати роботи: участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, статті у фахових виданнях і збірниках; організація та участь у роботі
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів регіонального рівня, статті в
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
Продовжено роботу над проектом (ІІ етап, 01.01.2015–31.12.2017 рр.) наукової теми
кафедри «Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку
освіти» відповідно до розробленої моделі.
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Формування професіоналізму вчителя до інноваційної діяльності (ІД)
Обґрунтування доцільності
застосування

Експериментальна перевірка
дієвості моделі

Завдання

Рівень професіоналізму

Структура ІД

Функції ІД

Закономірності та принципи підготовки вчителя до інноваційної діяльності
Системний, індивідуально-творчий, інноваційний, особистісно зорієнтований,
комунікативний, типодіяльнісний підхід
Компоненти моделі

Умови готовності вчителя до ІД

Аналітико-результативний
Навчальний етап формування готовності
педагогічних працівників до ІД

Педагогічні

Діагностувально-коректуючий

Соціально-педагогічні

Оцінно-рефлексивний

Мотиваційно-орієнтаційний

Змістовно-операційний

Етапи готовності до ІД

Форми і методи формування готовності вчителя до інноваційної діяльності
Групова

Індивідуальна

Індивідуально-групова
Роль працівників
кафедри

Репродуктивний

Проблемний
виклад

Пояснювально-частинно-евристичний
пошуковий метод або ілюстративний
Результат

Інноваційний розвиток шкільної освіти
Реалізація моделі дозволяє науково-педагогічним працівникам удосконалити процес
перепідготовки вчителів у післядипломній педагогічній освіти, зробивши його
впорядкованим та структурованим, забезпечує підвищення їх професійної компетентності,
переведення педагогічної діяльності в режим постійного інноваційного розвитку.
На практиці науково-педагогічні працівники використовують технологічний
інструментарій для здійснення інноваційної діяльності, зокрема, визначення готовності
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вчителя-практика до впровадження експериментально перевірених, апробованих та
рекомендованих до використання освітніх інновацій. Він поєднує методичну та діагностичну
складові; укладений з урахуванням змісту й структури поняття “готовність учителя до
інноваційної діяльності”, критеріїв та показників рівнів.
Готовність учителя-практика до інноваційної діяльності:
технологічний інструментарій
Компоненти
поняття

Критерії
готовності

Показники рівнів
готовності

Мотиваційноорієнтаційний
компонент

Особистісно
смислові
орієнтації
педагога.
Заради чого
«треба»?

Усвідомлювати
смисл діяльності:
1) прагматичний;
2) егоцентричний;
3) групоцентричний;
4) просоціальний

ДЛЯ ЧОГО
впроваджується
інновація

Мотивація
вибору
технології
Для чого
«треба»?

Бути
вмотивованим:
вимушена потреба;
мотив визнання;
мотив успіху;
внутрішня потреба
Здійснювати
цілепокладання:
1) зовні задане;
2) формальне;
3) коректне;
4) осмислене
Обирати модель
поведінки:
1) адаптивну;
2) самовираження;
3) самоствердження;
4) самоактуалізація
Бути
поінформованим:
1) погано
2) недостатньо
3) добре
Знати
про інноваційну
діяльність:
1) поверхово;
2) вибірково;
3) достатньо;
4) ґрунтовно
Розуміти
обрану інновацію:
1) формально;
2) елементи;
3) цілісно;
4) системно

Цілепокладання:
методична мета
Чого чи щo
«треба»?

Змістовий
компонент

ЩО
знаю про
інновацію,
котру
впроваджую?

Провідний вид
соціальнопрофесійної
активності
Саме так…
«треба»
Система збору
та узагальнення
інформації
про інновації
Система знань
про сутність,
специфіку,
орієнтири
реалізації
технологічного
підходу
Знання
про сутність
та особливості
впроваджуваної
технології
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Методичний
інструментарій

Мисленнєва
діяльність

Список
публікацій,
ксерокопії
та ін. про різні
інновації
Глосарій,
тезаурус, тези,
дидактичні
матеріали
та про ІД
Технологічна
картка
інновації

Діагностичний
інструментарій
Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності,
відкритих уроків
та ін.

Технологічне
портфоліо

Технологізованість знань

Застосовувати
набуті знання
про інновацію:
1) формально;
2) елементи;
3) цілісно;
4) системно

Операційнотехнологічний
компонент

План дій
упровадження
технології

ЯК
упроваджуватиму
інновацію?

Сформованість
проектновпроваджувальних умінь

Вміти
планувати
самоосвітню роботу:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
Вміти
реалізувати план:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє

Розробка моделіпроекту
технологічного
уроку (заходу)

Обґрунтування
персоналтехнології

Рефлексивнопрогностичний
компонент

Сформованість
рефлексивних
умінь

Самооцінка
(оцінка)
результативності
впровадження
технології

Вміти
конструювати урок
(захід):
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
Вміти
обґрунтувати власні
дії:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
Рефлексувати,
зіставляючи ціль
із результатом:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
Відстежувати
результативність:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
38

Критерії вибору
інновації,
методичне
розшарування:
теоретикометодичні
засади, концепт,
проектування
технологічної
оболонки
Проект,
програма, план
упровадженої
іновації

Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності,
відкритих уроків
та ін.

Технологічне
портфоліо

Матеріали
реалізації заходів (виступи,
презентації
та ін.);
календарнотематичне
планування
(зазначати місце
технологічного
уроку)
Поурочні
плани,
методичні
розробки
уроків (заходів)

Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності,
відкритих уроків
та ін.

Мисленнєва
діяльність

Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності,
відкритих уроків
та ін.
Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності,
відкритих уроків

Мисленнєва
діяльність

Результати
моніторингу,
анкетування
та ін.

Технологічне
портфоліо

Технологічне
портфоліо

ЩО РОБИТИ
далі? Але…
ЩО ЗРОБЛЕНО?

Самоаналіз
(аналіз) типових
утруднень

Прогнозування
майбутньої
діяльності щодо
розвитку
інновації

Виявляти і долати
утруднення:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє
Прогнозувати
власні дії:
1) не вміє;
2) частково вміє;
3) вміє;
4) добре вміє

Мисленнєва
діяльність

Мисленнєва
діяльність

Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності, відкритих уроків та ін.
Бесіда,
спостереження,
анкетування,
аналіз продуктів
діяльності, відкритих уроків та ін.

Викладачі про роботу над проектом у контексті власної науково-методичної проблеми
звітуються на засіданнях кафедри: Кліш П. А. «Комунікативна компетентність як важлива
складова професіоналізму педагогів», протокол № 5 від 12.05.; Турчина Л. І. «Психологічне
забезпечення успішної професіоналізації педагогів», протокол № 11 від 19.11.
Результати роботи: участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, статті у фахових виданнях і збірниках; організація та участь у роботі
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів регіонального рівня, статті в
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
Науково-дослідна тема кафедри менеджменту освіти – «Формування професійної
культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі».
У ході здійснення ІІ (констатувального) етапу ДЕР науково-педагогічними працівниками
кафедри реалізовано такі завдання:
– комплексно обґрунтовано зміст професійної культури керівника навчального закладу
шляхом виокремлення видів (підвидів) культур, що входять до її змісту, структурних
(професійні цінності, норми, знання, вміння, навички, досвід керівника, мотивація його
професійної діяльності, професійно важливі якості особистості) та функціональних
(управлінський,
виконавський,
особистісно-творчий,
інформаційно-комунікативний,
морально-етичний) компонентів, критеріїв визначення рівнів сформованості професійної
культури (зокрема виділення адаптивного, репродуктивного та креативного рівнів її
сформованості), що дало змогу системного розуміння змісту професійної культури;
– розроблено наукові підходи щодо визначення факторів та умов формування професійної
культури керівників навчальних закладів, що дало змогу виділити зовнішні та внутрішні
фактори, організаційно-правові та соціально-психологічні умови її формування;
– розроблено теоретичну модель формування професійної культури керівника сучасного
навчального закладу;
– запропоновано систему критеріїв, яка дозволить якісно оцінювати рівні сформованості
професійної культури керівника навчального закладу;
– на підставі запропонованої теоретичної моделі формування професійної культури
керівника сучасного навчального закладу розроблено технологію її формування, впровадження
якої сприятиме підвищенню рівня його професійної компетентності та професіоналізму.
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Науково-дослідна тема кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів –
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».
Результати роботи: участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, статті у фахових виданнях і збірниках; організація та участь у роботі
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів регіонального рівня, статті в
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
У контексті роботи над темою розроблено лекції:
«Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності»
(Ясінська Н. В.).
«Дискусійні методи навчання у професійній діяльності вчителя» (Муляр О. П.).
«Особистісно зорієнтоване навчання як умова розвитку та саморозвитку особистості»
(Юровчик В. Г.).
«Особистісно професійний саморозвиток учителя математики в умовах неперервної
освіти» (Трачук Т. В.).
«Науково-організаційні підходи організації природознавства у початкових класах»
(Юровчик В. Г.).
«Інформаційно-комунікаційні технології на уроках суспільно-гуманітарного напряму»
(Муляр О. П.).
«Методика викладання прав людини у загальноосвітньому навчальному закладі»
(Муляр О. П.).
«Дискусійні питання всесвітньої історії в процесі викладання на уроках у школі»
(Недужко Ю. В.).
Укладено програму освітньо-професійної діяльності курсів підвищення кваліфікації
вчителів математики – Освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації вчителів
математики (Трачук Т. В.).
Науково-дослідна тема лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) – «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах
соціокультурного середовища регіону».
У процесі реалізації завдань ІV етапу (результативно-узагальнювального) науководослідної проблеми описано моделі освітніх середовищ експериментальних навчальних
закладів. Створено електронний ресурс результатів дослідження: паспорти інноваційної
діяльності навчальних закладів, які здійснювали дослідно-експериментальну роботу в межах
проблеми лабораторії.
За результатами дослідження укладено програму спецкурсу для педагогів та керівників
навчальних закладів «Моделювання педагогічної реальності: теорія і технології»; розроблено
тему навчальної дисципліни «Інноваційна педагогіка»: «Формування інноваційного
освітнього середовища» (4 год).
Результати роботи анонсовано на обласних заходах для керівників експериментальних
навчальних закладів регіонального рівня.
За темою дослідження підготовлено п’ять наукових статей.
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Рисунок 1. Модель підготовки вчителів профільної школи
до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи
41

Протягом року за різним інструментарієм, відповідно до наукової теми лабораторії
соціологічних досліджень та розвитку освіти «Соціологічний аналіз освітнього
середовища післядипломної педагогічної освіти», опитано 671 педагогічного працівника
Горохівського, Маневицького, Турійського та Ратнівського районів та 2073 слухачів курсів
підвищення кваліфікації у ВІППО. Результати проаналізовано в «Матеріалах соціологічного
опитування педагогічних працівників та учнів шкіл Маневицького району» (Луцьк : [б. в.],
2015. – 155 с.), «Матеріалах соціологічного опитування педагогічних працівників, батьків та
учнів шкіл Горохівського району» (Луцьк : [б. в.], 2015. – 121 с.), аналітичних довідках за
результатами соціологічного опитування педагогічних працівників та учнів шкіл
Турійського району, соціологічного опитування педагогічних працівників, батьків та учнів
шкіл Ратнівського району. Вивчено досвід роботи методичних кабінетів названих районів
щодо особливостей формування освітнього середовища, створення умов для підвищення
кваліфікації педагогічних працівників названих районів.
Центр ЗНО та МД розробляє тему «Моніторингові дослідження як засіб
оперативного управління якістю освіти». Окремі її аспекти розглянуто в рамках постійно
діючого семінару-практикуму «Методичні засади типового алгоритму організації та
проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти».
Видано збірник: Методичні засади типового алгоритму організації та проведення
локальних моніторингових досліджень якості освіти : матеріали семінару-практикуму для
директорів і заступників директорів загальноосвітніх навч. закл. / упоряд. М. Х. Махомед,
Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 144 с.
Підготовлено до друку збірник: Методичні засади типового алгоритму організації та
проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти : матеріали семінарупрактикуму для заступників директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів, Луцьк, 29 жовтня 2015 р. /
упоряд. М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 126 с.
Відділ фізико-математичних дисциплін працює над темою «Інноваційні технології
управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, математика,
технології, астрономія».
Результати роботи: участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, статті у фахових виданнях і збірниках; організація та участь у роботі
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів регіонального рівня, статті в
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
Відділ новацій та передового педагогічного досвіду розробляє тему «Інноваційна
освітня діяльність як складова професійної компетентності педагога». Розроблено
методичні рекомендації.
Відділ гуманітарних дисциплін проводить дослідження з теми «Розвиток ключових
компетентностей учителів гуманітарного циклу шляхом упровадження інноваційних
освітніх технологій». Результатами роботи є: участь у міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях, статті у фахових виданнях і збірниках; організація та
участь у роботі конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів регіонального
рівня, статті в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
Відділ виховної роботи працює над темою «Розвиток професійних компетентностей педагогів
як умова формування освітньо-виховного середовища». Розроблено методичні рекомендації.
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3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
Кафедра педагогіки і психології
Вітюк В. В. «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах неперервної
освіти».
Луцюк А. М. «Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності».
Кліш П. А. «Комунікативна компетентність як важлива складова професіоналізму
педагогів».
Остапйовська Т. П. «Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками
як складова підвищення професіоналізму педагога».
Нечипорук О. В. «Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку
педагога».
Лазаренко О. В. «Психокорекція розвитку особистості».
Ткачук Н. М. «Підготовка вчителів до формування життєвих компетентностей учнів
профільної школи».
Остапйовський О. І. «Професійна ідентичність педагога: психолого-педагогічний аспект».
Дикий О. Ю. «Формування спеціальних вмінь і навичок з фізичної культури».
Навчання без відриву від виробництва в аспірантурі Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення. Протягом звітного періоду – продовження роботи над індивідуальним
напрямом наукового дослідження з теми «Формування спеціальних умінь і навичок в учнів
класів спортивного профілю». В грудні заплановано попередній захист дисертації.
Турчина Л. І. «Психологічне забезпечення успішної професіоналізації педагогів».
Підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, спеціальність
19.00.07 – вікова і педагогічна психологія, «Психосоціальні стратегії професійного
самовизначення студентської молоді».
Результати роботи: науково-методична розробка матеріалів лекцій, практичних, семінарських
занять, комплексів очно-дистанційної форми навчання; статті у фахових виданнях; звіти
працівників на засіданнях кафедри про стан реалізації власних науково-методичних проблем.
Кафедра менеджменту освіти
Корнейко А. О. «Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.»
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук).
Сташенко М. О. «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності
керівника».
У період оновлення системи освіти в Україні великого значення набувають пошуки
принципово нових механізмів взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. Одним
зі шляхів реформування управлінської ланки визначено процеси перетворення в освітній
установі – «наукове обґрунтування нової системи управління освітою, відпрацювання
інноваційних моделей управління». Такою моделлю управління можна вважати управління
розвитком навчального закладу.
Розглянуто сутність, принципи й основні підходи до управління розвитком навчального
закладу. Висвітлено процес побудови та логічну структуру етапів розробки програми розвитку.
Панчишин В. Г. «Економічна культура сучасного керівника навчального закладу».
Вознюк В. С. «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу
навчального закладу».
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Розроблено та видано навчально-методичний комплекс «Маркетинг освітніх послуг».
Корнейко А. О. «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності
керівника освітньої установи».
Розроблено та видано навчально-методичний комплекс «Політико-правові знання в
структурі професійної компетентності педагога».
Розроблено презентацію «Професійна педагогічна компетентність: структурно-змістові
характеристики».
Лук’янчук Г. Я. «Формування професійної культури керівника навчального закладу в
умовах адаптивного управління».
Розроблено презентації: «Культура керівника навчального закладу», «Мотиваційна сфера
управлінської культури керівника навчального закладу».
Остапйовський І. Є. «Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської
культури».
Рудь О. В. «Особливості використання релігійного аспекту в ЗНЗ у контексті
управлінської діяльності».
Укладено та видано методичні рекомендації про особливості запровадження предметів
духовно-морального спрямування в ЗНЗ «Досвід викладання предметів духовно-морального
спрямування» та методичний збірник «На допомогу вчителю предметів морально-духовного
спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах».
Розроблено презентацію «Особливості використання релігійного аспекту у ЗНЗ»,
систематично оновлюються матеріали на сайті.
Турчик І. В. «Корпоративна культура як передумова забезпечення конкурентоспроможності
навчального закладу».
Розроблено та апробовано методику діагностування корпоративної культури навчальних
закладів в окремих ЗНЗ області.
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
Ясінська Н. В. «Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор
професійного розвитку педагога».
Розроблено спецкурс «Зелений пакет – освіта задля сталого розвитку» (10 год) для
вчителів початкових класів.
Миць М. Я. «Міжпредметні зв’язки у фаховій підготовці вчителя суспільно-гуманітарного циклу».
Розроблено спецкурс «Проблемні питання вивчення історії української культури» (12 год).
Муляр О. П. «Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні предметів
суспільно-гуманітарного напряму».
Розроблено спецкурс «Нові підходи до суспільствознавчої освіти в умовах
полікультурного суспільства» для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів
суспільно-гуманітарних дисциплін.
Розроблено лекцію «Методика формування толерантності учнів у викладанні суспільногуманітарних предметів».
Недужко Ю. В. «Українське державотворення: проблеми, історичний досвід, перспективи».
Розроблено лекції: «Актуальні проблеми історії України на уроках в школі», «Міжнародні
відносини в контексті всесвітньої історії та історії України на уроках в школі», «Вивчення
видатних історичних постатей на уроках історії України та всесвітньої історії: теорія
і методика викладання».
44

Трачук Т. В. «Розвиток професійної компетентності вчителів математики через дослідницький
підхід до науково-методичної діяльності». Участь у районній конференції «Розвиток
професійної компетентності вчителів у контексті реалізації нового Державного стандарту
початкової, базової та середньої освіти з математики», 14 березня, Горохівський район. Участь у
підготовці та проведенні науково-теоретичного семінару «Професійно-особистісний розвиток
учителя математики з позиції компетентнісного підходу», 25 березня, Турійський район.
Організація та науково-методичний супровід навчання вчителів математики зі стажем
1–5 років у школі молодого педагога, досвідчених учителів – у «творчій майстерні».
Впровадження інтерактивних форм навчання та обміну досвідом на курсах підвищення
кваліфікації. Ознайомлення вчителів з технологією проведення майстер-класу, вимогами до
його організації і проведення, алгоритмом проведення, орієнтовною моделлю, критеріями
якості підготовки і проведення.
Розроблено спецкурси «Культура вчителя математики», «Педагогічна майстерність
учителя математики» для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики.
Розроблено методичні рекомендації «Особливості професійного розвитку вчителя
математики в умовах неперервної освіти», «Організація роботи вчителя математики над
науково-методичною проблемою».
Юровчик В. Г. «Проблемне навчання як технологія розвивальної освіти».
Участь у районному семінарі вчителів природничих дисциплін у Любешівському районі
на тему «Проблемне навчання як метод організації навчальної діяльності учнів».
Лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)
Ткачук Н. М. «Підготовка вчителів до формування життєвих компетентностей учнів
профільної школи».
Розроблено та апробовано в системі післядипломної педагогічної освіти модель
підготовки вчителів до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи (додаток 1).
Оновлено змістовий складник моделі шляхом апробації спецкурсу «Педагогічні технології
навчання в старшій профільній школі».
У навчальній дисципліні «Тенденції розвитку сучасної освіти» розроблено тему
«Теоретико-практичні основи формування освітнього середовища профільної школи» (6 год).
За темою дослідження підготовлено дві наукові статті.
Камінська В. В. «Формування професійної готовності педагогів до використання
інноваційних аспектів музейної педагогіки в навчально-виховному процесі». Результати
роботи презентовано на обласній науково-практичної конференції «Музейна педагогіка.
Теорія і практика», V круглому столі «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика»,
обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».
Оновлено матеріали спецкурсу «Основи музейної справи в сучасному загальноосвітньому
навчальному закладі».
Взято участь у п’яти регіональних заходах з проблеми: одна конференція, один круглий
стіл, три семінари.
Розпочато вивчення досвіду керівника зразкового історичного музею при ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Уховецьк Ковельського р-ну Савицької Т. О. «Використання музейних експозицій
в навчально-виховному процесі». Протягом року здійснено два виїзди (лютий, грудень)
у ЗОШ І–ІІІ ст. с. Уховецьк. Розроблено програму вивчення передового педагогічного досвіду,
зібрано інформацію про автора досвіду, опрацьовано науково-методичну літературу з проблеми,
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опрацьовано та проаналізовано документацію музею.
За темою дослідження підготовлено і видано: методичні рекомендації – 1; статті у
науковому збірнику «Волинський музейний вісник» – 2, науково-методичному віснику
«Педагогічний пошук» – 1, інших тематичних збірках – 1.
Поліщук Н. А. «Формування професійної компетентності педагогів у контексті створення
здоров’язбережувального освітнього середовища». Здійснено координацію впровадження в
ЗОШ області факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ», превентивних проектів
«Маршруту безпеки», «Fair Play – Чесна гра».
Розроблено і впроваджено у практику діяльності ЗОШ області модель
здоров’язбережувального освітнього середовища.
Модель формування навичок здорового способу життя школярів

Учень

Результат: сформовані навички здорового способу життя

Мета

Формування навичок здорового способу життя школярів
у загальноосвітньому навчальному закладі

Завдання

Мотивація учнів на здоровий спосіб життя, оволодіння
валеологічними знаннями, вироблення спеціальних умінь,
спрямованих на формування навичок здорового способу життя

Принципи

Превентивності, здоров’язбереження, активності й самостійності учнів,
гуманізму, співпраці, співробітництва і самовиховання. створення
особистісно значущих для школярів виховних ситуацій,
особистісної орієнтації

Зміст

Валеологізація навчального процесу. Створення
здоров’язбережувального середовища. Навчання учнів способів
збереження здоров’я. Організація валеологічної діяльності.
Привчання до режиму дня, культури прийому їжі, рухового режиму

Педагогічні
умови

Навчання на засадах розвитку життєвих навичок. Упровадження
у навчально-виховний процес програм, зміст яких спрямований
на усвідомлення здорового способу життя.
Урахування індивідуальних особливостей та вікових потреб учнів.
Підвищення компетентності педагогів з проблеми.
Побудова системи виховання здорового способу життя учнів
засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах
пріоритету потреб та інтересів особистості.
Забезпечення позитивного мотиваційного налаштування вчителів
і учнів на організацію життєдіяльності на засадах здорового
способу життя.
Створення системи та механізмів спільної діяльності школи
і сім’ї з формування культури здорового способу життя учнів,
їх батьків, педагогів.
Створення адаптивного освітнього середовища для дітей,
що мають обмежені можливості здоров’я і проблеми у розвитку.
життєдіяльності на засадах здорового способу життя

Методи

Інтерактивні, ігрові, творчі методи, методи самонавчання, методи
використання прямої педагогічної дії, вправляння

Форми

Проектна діяльність, екскурсія, урок, заняття факультативу
(гуртка, клубу), тренінг, година здоров’я, масовий захід,
демонстрування відеоматеріалів, спортивне змагання
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Розроблено і впроваджено
здоров’язбережувального уроку.

у

практику

діяльності

ЗОШ

області

модель

Модель здоров’язбережного освітнього середовища

Подолання негативного ставлення до
особистого здоров’я, життя, самого
себе, до людей

Розвиток особистісних якостей
(відповідальності за доручену справу,
витривалості, упевненості в своїх
силах, знаннях; доброзичливості,
самоповаги; емоційно-вольової сфери,
активності, цілеспрямованості,
ціннісного ставлення до життя,
здоров’я, природи, людей, миру
на землі, до навчання)

Вільний природний прояв позитивних
емоцій

Формування психічних станів (у
межах норми імпульсивності,
тривожності, агресивності)

Розвиток пізнавальних процесів
(сенсорного та інтелектуального),
психічних процесів (адекватності
психічного відображення, сприйняття,
уваги, позитивного мислення, пам’яті
та ін.)

Розвиток тіла та фізіологічних систем
організму дитини взагалі та дихальної,
серцево-судинної, нервової систем,
опорно-рухового апарату зокрема

Мета: створення умов навчальної діяльності, що не шкодять здоров’ю; застосування активних форм і методів навчання,
спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я учасників педагогічного процесу; забезпечення комфортної
психологічної атмосфери під час навчальних занять; обізнаності педагогів і учнів зі способами збереження здоров’я,
дотримання ними здоров’язбережувальної поведінки; вироблення в педагогів ціннісного ставлення до свого здоров’я
і здоров’я школярів

Кадрова забезпеченість
Рівень компетентності фахівців у питаннях здоров’я і здорового способу життя (проведення семінарів,
педрад, курсів підвищення кваліфікації щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в освіті)
Організаційно-управлінська діяльність (нормативно-правова база, програми здоров’язбережувального
супроводу освітнього процесу)
Санітарно-гігієнічні умови навчання (тепловий режим освітньої установи; освітлення класної кімнати;
вимоги до шкільних меблів і устаткування; гігієнічні норми режиму дня; гігієнічні вимоги до організації
освітньо-виховного процесу, розкладу уроків)
Матеріально-технічна база
Освітньо-виховна діяльність (програми уроків здоров’я, факультативів і гуртків оздоровчої спрямованості,
конкурси, олімпіади, вікторини, класні години, позаурочні заходи)
Профілактична й оздоровча діяльність (організація вітамінізації, руховій активності, профілактика
шкідливих звичок, порушень постави, зору, плоскостопості)
Корекційно-розвивальна і реабілітаційна діяльність (психологічні тренінги, тренінги соціальних навичок,
заняття фізкультурою для спеціальної медичної групи, заняття з корекції мови та ін.)
Система роботи з батьками щодо здоров’я і здорового способу життя (батьківські збори, батьківський
всеобуч, конференції, опікунські ради тощо)
Організація моніторингу стану здоров’я та особливостей розвитку учнів (показники фізичного
і психічного здоров’я)
Науково-методичне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності
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Розроблено і впроваджено у практику діяльності ЗОШ області модель формування
навичок здорового способу життя школярів у загальноосвітньому навчальному закладі.
Модель здоров’язбережувального уроку
Мета: підтримка розумової працездатності учнів на високому рівні, запобігання передчасній втомлюваності;
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів, навчання культури здоров’я на засадах
розвитку життєвих навичок.

С
У
Ч
А
С
Н
И

Позитивний психологічний клімат на уроці; формування
мотивації на досягнення успіху
Використання ефективних методів навчання; кваліфіковане
застосування елементів інноваційних здоров’язбережувальних
технологій; спрямування уроку на розвиток життєвих
навичок, компетентностей, цінностей
Урахування періодів працездатності учнів, розподіл
інтенсивності
розумової
діяльності,
ранжування
навчального матеріалу уроку за ступенем складності,
новизни, актуальності

Й
Гігієнічні умови в кабінеті

У

Особистісна зорієнтованість уроку; урахування вікових
та психологічних особливостей учнів

Р

Наявність фізкультхвилинок та емоційних розрядок

О
К

Відображення в змісті уроку питань,
зі здоров’ям, здоровим способом життя

позв’язаних

Організовано і проведено шість методичних заходів з проблеми.
За темою дослідження підготовлено і видано: методичну розробку – 1, методичні
рекомендації – 1; статтю у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» – 1.
Розроблено програму навчальної дисципліни «Впровадження технологій навчання на основі
розвитку життєвих навичок»; апробовано програму тренінгу для слухачів курсів підвищення
кваліфікації вчителів «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі
шкільної та дошкільної освіти» (лист МОН України від 29.04.2009 № 1/ІІ-6290).
Лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти
Романчук Г. Д. «Якісні та кількісні характеристики освітнього середовища післядипломної
педагогічної освіти в регіоні». За різним інструментарієм опитано 2744 педагогічних
працівники. Результати опитування заслуховувались на засіданні науково-методичної ради
ВІППО. З громадською думкою педпрацівників щодо ефективності освітнього середовища
післядипломної педагогічної освіти в регіоні систематично ознайомлюються завідувачі
кафедр, ректорат ВІППО.
Кот Н. М. «Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку
освіти в регіоні». Відслідковано етапи становлення системи післядипломної освіти
педагогічних кадрів в області та її впливу на розвиток освітнього простору регіону.
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Результати дослідження висвітлено у статтях «Сторінки історії Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.)» та «Сторінки історії
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1960-ті – початок 70-х років)» у
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» (2015, № 1, № 2).
Центр практичної психології та соціальної роботи
Андрейчин С. Р. «Особистісні та професійні ресурси у роботі зі стресом, тривогою,
травмою. Професійна гнучкість та розвиток».
Розроблено та видано методичні рекомендації «Особливості роботи психолога із
посттравматичним стресовим розладом».
Проведено обласний семінар для фахівців психологічної служби «Особливості роботи
психолога із посттравматичним стресовим розладом: моделі, діагностика, психотерапія»
(17.02.2015).
Казмірчук Н. М. «Формування професійної готовності практичного психолога до роботи з
дітьми, схильними до девіантної поведінки».
Розроблено методичні рекомендації «Соціально-психологічний супровід дітей, схильних
до девіантної поведінки».
Центр зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень
Кутовий Р. С. «Політика ОУН щодо польського населення Волині під час Другої світової
війни» (дисертація на здобуття ступеня кандидата наук, спеціальність 07.00.01 – Історія
України).
• Проаналізовано та відтворено методом історичної реконструкції етнополітичну лінію
Організації українських націоналістів С. Бандери щодо польського населення Волині під час
німецько-радянської війни 1941–1944 рр.: фактори її творення, зміст і характер, еволюцію в
контексті загальної та етнонаціональної політики організації.
• З використанням багатого й різностороннього першоджерельного (архівного) матеріалу
розкрито роль головного і крайового волинського керівництва ОУН (Б) в українськопольському міжнаціональному збройному конфлікті.
• Показано етапи розвитку та з’ясовано регіональні відмінності польської політики ОУН (Б).
• Намічено шляхи подальшого дослідження комплексної проблеми міжнаціонального
конфлікту з огляду на отримані результати дослідження.
Відділ гуманітарних дисциплін
Бацмай С. А. «Формування та розвиток організаційної культури керівника
загальноосвітнього навчального закладу на засадах гендерного підходу» (дисертація
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.06 – теорія та
методика управління освітою).
Відділ фізико-математичних дисциплін
Савош В. О. «Формування готовності вчителів фізики та астрономії до організації
самостійної пізнавальної діяльності старшокласників».
Варемчук В. Я. «Основи графічної грамотності з використанням креслярських програм».
Сокол Н. П. «Обдаровані діти: підходи та методи роботи з ними»
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Мацюк Л. М. «Готовність учителя старшої школи до роботи з обдарованими дітьми».
Сусь С. І. «Особливості підготовки вчителя до організації та проведення турніру юних
математиків».
Результати роботи: організація та участь у науково-педагогічних заходах різних рівнів,
статті у збірниках матеріалів конференцій.
Відділ інформатики та інформаційно-комунікативних технологій
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі»:
– Сайт підтримки навчання вчителів Wiki-технологій.
– Сайт дистанційного навчання вчителів інформатики Moodle.
– Сайт мережевих технологій навчання створення віртуальних кабінетів.
«Використання онлайн-технологій для організації роботи з обдарованими дітьми».
– Сайт підтримки Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з програмування.
– Сайт роботи з обарованими учнями з інформатики.
– Система проведення та перевірки олімпіади з інформатики Ejudge.
4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах,
форумах тощо регіонального рівня
Прізвище,
ініціали
Трачук Т. В.

Рудь О. В.

Поліщук Н. А.
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.

Бобак Н. В.

Назва заходу

Дата
проведення
12.01

Форма
і результати
участі
Виступ

Волинська
облрада

12.01

Організація проведення.
Обговорення і узгодження реалізації завдань Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської
області на 2014–2017 рр.
(Розділ 7. Духовноморальне виховання),
затвердженої рішенням
обласної ради № 30/19
від 26.09.2014 р.
Учасник, тему виступу
внесено у програму
заходу
Обмін досвідом роботи;
публікація на сайті
ВІППО

Місце
проведення

Міська конференція «Розвиток сучасної шкільної фізикоматематичної освіти: реалії,
проблеми якості, інновації»
Засідання координаційної
робочої групи представників релігійних організацій, що входять до складу
ВРЦ, діячів громадських
рухів та працівників освіти

м. Нововолинськ

ВІППО

26.08

Педагогічна майстерня
«Всі радості життя –
у творчості»
Обл. конф. учителів курсів
духовно-морального спрямування «Формування основ
християнської моралі на тлі
духовного відродження нації»
Громадські слухання
«Особливості ЗНО – 2015»

ЦНТТУМ

21.01

ВІППО

21.01

м. Луцьк

27.01
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Виступ з презентацією
Забезпечення ЗНЗ І–ІІІ ст.
інформаційними
листами «ЗНО–2015.
Від реєстрації до ПТ»

Червінська Н. Л.

Остапйовський О. І.

Олешко П. С.,
Романчук Г. Д.
Муляр О. П.

Луцюк А. М.

Трачук Т. В.

Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.

Трачук Т. В.

Гешеліна Т. Б.

Бобак Н. В.

Олешко П. С.,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.

Засідання круглого столу
«Величний геній гармонії»
(205 років від дня народження Фридерика Шопена)
Семінар заступників директорів ЗНЗ з дослідно-експериментальної роботи «Дослідно-експериментальна
робота в системі функціонування спеціального
навчального закладу»
Круглий стіл «Соціальне
партнерство як чинник
державно-громадського
управління освітою»
Районна наук.-практ. конф.
«Духовні орієнтири – основне завдання сучасної системи виховання загальноосвітнього навчального закладу»
Районна наук.-практ. конф.
«Духовні орієнтири – основне завдання сучасної системи виховання загальноосвітнього закладу»
Семінар-практикум для учителів математики «Підготовка учнів до ЗНО з математики. Основні методи розв’язування планіметричних задач»
Районна наук.-практ. конф.
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті
модернізації змісту освіти»
Міський семінар-практикум
для вчителів математики
«Розвиток пізнавального
інтересу учнів при вивченні
математики»
Круглий стіл вчителів
німецької мови. Засідання
вчителів – членів Асоціації
германістів України

Вебінар «Підготовка залучених працівників до роботи
в пунктах пробного ЗНО
2015 року»
Обласний семінар-нарада
завідувачів районних
(міських) методичних
кабінетів «Роль районних

Обл. б-ка
для юнацтва

29.01

Участь

КЗ «Луцький
навчальнореабілітаційний центр»

30.01

Тренінг

ВІППО

04.02

Локачинський р-н

05.02

Рекомендації. Інформація на сайті ВІППО,
сюжет на Волинському
телебаченні
Виступ

с. Затурці
Локачинського р-ну

05.02

Виступ. Презентація.
Інформація на сайті
ВІППО

Маневицький р-н

13.02

Виступ,
вироблення методичних рекомендацій

смт Іваничі

19.02

Виступи

м. Нововолинськ

19.02

Виступ, дискусійна
трибуна

ВІППО

20.02

ЛРЦОЯО–
ВІППО–
управління/
відділи освіти
ВІППО

24.02

Обговорення матеріалів
ХХІ міжнар. конф.
германістів України.
Вироблення рекомендацій щодо використання матераілів
у навчальному процесі
Виступ
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25.02

Виступ.
Презентація

Гешеліна Т. Б.

Гешеліна Т. Б.

Трачук Т. В.

Олешко П. С.,
Романчук Г. Д.

Сташенко М. О.
Сова О. О.

Трачук Т. В.
Миць М. Я.

Вітюк В. В.

Трачук Т. В.

Муляр О. П.

(міських) методичних
кабінетів у формуванні
сучасного освітнього
середовища регіону»
Круглий стіл вчителів
іспанської мови «Про хід
апробації навчальної
літератури з іспанської
мови для 5-го класу»
Круглий стіл вчителів
німецької мови «Про хід
апробації навчальної
літератури з німецької мови
для 5-го класу»
Районна конференція «Розвиток професійної компетентності вчителів у контексті
реалізації нового Державного стандарту початкової,
базової та середньої освіти
з математики»
Круглий стіл «Сучасні
підходи до підвищення
кваліфікації вчителів
у системі післядипломної
педагогічної освіти»
Круглий стіл «Сучасний
урок математики: досвід,
проблеми, перспективи»
Круглий стіл, присвячений
120-річчю від дня народження Максима Рильського,
українського поета, перекладача, громадського діяча
«Сучасний урок математики:
досвід, проблеми, перспективи»
Обласний теоретичний семінар вчителів історії «Сучасні методики використання
історичних джерел у шкільному курсі історії»
Наук.-практ. конф. «Моделювання компетентної особистості школяра шляхом розвитку дитячої обдарованості: досягнення та виклики»
Наук.-теорет. семінар «Професійно-особистісний розвиток
учителя математики з позиції
компетентнісного підходу»
Обл. семінар методистів
з початкового навчання
районних та міських методичних кабінетів «Теоретич-

ВІППО

04.03

Висновки про апробацію
підручника: Редько В. Г.,
Береславська В. І.
5 клас. 1-й рік навчання

ВІППО

10.03

Горохівський р-н

14.03

Висновки про апробацію підручника:
Сотникова С. І.,
Гоголева Г. В.
5 клас, 5-й рік навчання
Виступ, вироблення
методичних
рекомендацій

ВІППО

17.03

Рекомендації. Інформація на сайті ВІППО;
сюжет на Волинському
телебаченні

ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Ратнів
Луцького р-ну
ВІППО

20.03

Виступ. Інформація
на сайті ВІППО

20.03

Матеріали для проведення уроків української літератури
в старших класах

Луцький р-н

20.03

ЗОШ І–ІІІ ст.
Старий
Загорів
Локачинського р-ну
КЗ «Луцький НВК № 9
Луцької
міської ради»

24.03

Доповідь, вироблення
методичних рекомендацій
Участь

24.03

Виступ.
Презентація

Турійський р-н

25.03

Круглий стіл,
вироблення методичних
рекомендацій

ВІППО

26.03

Виступ
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Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.

Трачук Т. В.

Бобак Н. В.

Сова О. О.

Червінська Н. Л.

Миць М. Я.

Трачук Т. В.

Луцюк А. М.

Ураєва І. Г.

Ткачук Н. М.

ні основи творчої психолого-педагогічної взаємодії
у сучасному освітньому
середовищі»
Семінар керівників експериментальних навчальних
закладів регіонального рівня
«Інноваційний розвиток освітнього середовища навчального закладу як результат дослідно-експериментальної діяльності»
Круглий стіл «Видатні математики України». 2-й рік.
«Наукові відкриття українських математиків ХІХ–ХХ ст.»
Вебінар «Навчання педагогічних працівників, залучених
до роботи 24 квітня 2015 року в пунктах проведення
ЗНО з української мови»
Круглий стіл, присвячений
85-річчю від дня народження Ліни Костенко,
української поетеси
Засідання круглого столу
«Титан Високого Відродження»
(540 років від дня народження Мікеланджело Буанарротті)
Засідання круглого столу
«Титан Високого Відродження»
(540 років від дня народження Мікеланджело Буанарротті)
Районний семінар-практикум
«Організація роботи вчителя
над науково-методичною
проблемою» (Тема заняття
«Урок математики з використанням проектних
технологій навчання»)
Районна наук.-практ. конф.
«Розвиток професіоналізму
в сучасній школі»
Круглий стіл «Культурологічне спрямування
навчальної діяльності
на уроці французької мови»
ІІІ наук.-практ. конф.
«Обдарована молодь –
успішна держава»

Підгайцівський НВК
«ЗОШ І–ІІІ
ст. – гімназія»
Луцького
р-ну

27.03

Виступ.
Презентація.
Інформація на сайті
ВІППО

Ковельський р-н

04.04

Підготовка
і проведення, виступ

ЛРЦОЯОВІППОуправління/
відділи освіти

07.04

Виступ

ВІППО

10.04

Обласна
бібліотека
для юнацтва

20.04

Матеріали для проведення уроків української
літератури в старших
класах
Участь

ВІППО

20.04

Участь

ВолодимирВолинський
р-н

24.04

Виступ, вироблення
методичних
рекомендацій

НВК «ЗОШ
I–III ст. –
гімназія № 2»
м. КаменяКаширського
ВІППО

28.04

Виступ.
Презентація.
Інформація на сайті
ВІППО

29.04

Участь

06.05

Виступ у пленарній
частині заходу

«ЗОШ
І–ІІІ ст.–
гімназія»
м. Горохів
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Остапйовський І. Є.

Корнейко А. О.

Камінська В. В.,
Поліщук Н. А.

Наук.-метод. семінар
викладачів кафедри
соціальної педагогіки
та педагогіки вищої школи
«Основні тенденції
підготовки майбутніх
фахівців у контексті
модернізації вищої освіти
України» у рамках
фестивалю науки СНУ імені
Лесі Українки
Круглий стіл керівників методичних об’єднань вчителів
економіки ЗНЗ області «Формування та розвиток ключових та предметних компетенцій на уроках економіки»
П’ятий круглий стіл «Музейна справа на Волині:
історія, теорія і практика»

Камінська В. В.

Волин. обл. наук.-практ.
конф. «Музейна педагогіка.
Теорія і практика»

Поліщук Н. А.

Навч.-метод. семінар вчителів природознавства «Сучасний урок природознавства
в системі особистісно
орієнтованого навчання»
Круглий стіл вчителів німецької мови «Перспективи
розвитку співпраці ВІППО
зі спілкою “Брюкеншлаг”
в рамках проекту для
вчителів німецької мови»
Міська наук.-практ. конф.
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту
освіти»
Наук.-практ. конф. «Обдаровані діти – інтелектуальний
потенціал держави»
Форум «Освіта впродовж
життя: регіональний досвід,
вітчизняні досягнення,
європейські перспективи»

Гешеліна Т. Б.

Бондарук Л. М.,
Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.
Миць М. Я.
Олешко П. С.,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.,
Поліщук Н. А.
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

Семінар-практикум
для вчителів «Психологопедагогічні аспекти
викладання інформатики
в початковій школі»

СНУ
імені Лесі
Українки

12.05

Участь в обговоренні
проблемних питань

Рокинівський НВК
Луцького
р-ну

13.05

Виступ.
Участь в обговоренні
проблемних питань

м. Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей
м. Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей
ВІППО

15. 05.

Виступ.
Публікація статей
у збірці матеріалів

18.05

Виступ.
Публікація статей
у збірці матеріалів

19.05

Виступ

ВІППО

19.05

Інформація на сайті
ВІППО

м. Нововолинськ, ЗОШ
І–ІІІ ст. № 7

19.05

Виступи, публікація
статей, інформація
на сайті ВІППО

смт Іваничі

20.05

Повідомлення

ВІППО

26.05

ВІППО

27.05

Організатори заходу.
Виступи. Інформація
на сайті ВІППО. Публікації в наук.-метод.
вісн. «Пед. пошук»
Методичні
рекомендації
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Дикий О. Ю.

Остапйовська Т. П.
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.,
Матвіюк В. С.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Гешеліна Т. Б.

Камінська В. В.

Трачук Т. В.

Поліщук Н. А.
Дикий О. Ю.

Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

«Фізична культура» районних (міських) методичних
кабінетів «Методичні особливості викладання модуля
„Легка атлетика“ на уроках
фізичної культури»
Семінар «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації особистості»
Проблемний семінар для керівників методичних об’єднань учителів інформатики
«Планування та організація
роботи методичного об’єднання вчителів інформатики»
Авторський семінар «Формування ключових та предметних компетентностей в учнів
початкових класів» з участю
автора лінійки підручників
для початкової школи академіка НАПН України
О. Я. Савченко
Круглий стіл вчителів німецької мови «Презентація та підготовка методичних матеріалів з метою участі у міжнародній конференції Асоціації германістів України»
Навчальний семінар
«Форми та методи
діяльності літературних
музеїв»
Семінар-практикум «Методика розв’язування олімпіадних завдань з математики.
Основні методи розв’язування
завдань для учнів 1–6 класів»
Обласний форум «Дотик
природи»
Методика проведення
навчально-польових зборів
предмету «Захист
Вітчизни»
Навч.-метод. семінар
для фахівців психологічної
служби «Актуальні
завдання діяльності
психологічної служби
системи освіти в сучасних
умовах»

Луцький р-н

27.05

Виступ

м. Луцьк

01–07.06

Виступ

ВІППО

03.06

Віртуальний
методичний кабінет

ВІППО

16.06

Сертифікат учасника.
Інформація на сайті
ВІППО. Розроблено
лекцію для слухачів
курсів

ВІППО

19.06

Мультимедійні
презентації

м. Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей
Ківерцівський р-н

30.06

Виступ

27.08

Участь

09.09

Виступ

09–10.09

Виступ

22.09

Виступ.
Презентація

м. Луцьк,
ВОЕНЦ
Волинський
обласний ліцей
з посиленою
військовофізичною
підготовкою
ВІППО
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Камінська В. В.

Семінар-практикум
музейних працівників
області «Організація роботи
районних та сільських
музеїв у сучасних умовах»

Сова О. О.

Круглий стіл, присвячений
55-річчю від дня народження Оксани Забужко, української поетеси, письменниці
Наук. семінар «Педагогіка
вищої школи: теорія,
технології, менеджмент»

Сташенко М. О.,
Панчишин В. Г.,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.,
Остапйовський І. Є.,
Лук’янчук Г. Я.,
Турчик І. В.
Гешеліна Т. Б.

Григор’єва Н. В.
Луцюк А. М.

Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.
Коць В. В.
Трачук Т. В.

Остапчук Л. Р.

Турчик І. В.

Круглий стіл вчителів німецької мови «Про підсумки та результати роботи осередку
Асоціації германістів України»
Круглий стіл «Шкільний
урок географії: як навчити
кожного»
Обласні педагогічні читання
«Творча спадщина В. О. Сухомлинського в контексті тенденцій розвитку сучасної освіти»
Обласний семінар-тренінг
для молодих учителів
географії «Психологопедагогічні аспекти
організації уроку географії»
Круглий стіл «Психолого-педагогічний супровід дошкільників із синдромом Дауна»
Районний семінар-практикум
для вчителів математики
«Організація роботи вчителя
математики над науковометодичною проблемою»
Школа молодого педагога
«Диференціація навчання
інформатики у старшій
школі»

Обл. наук.-практ. конф.
«Психологічно-педагогічні
особливості професійного
розвитку педагогів у системі неперервної освіти»

м. Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей, обласна
наук. б-ка імені
Олени Пчілки
ВІППО

22–23.09

Виступ

25.09

СНУ імені
Лесі Українки

25.09–
02.10

Матеріали для проведення уроків української
літератури в старших
классах
Виступи, семінарські
та практичне заняття
(тренінг)

ВІППО

28.09

ВІППО

23.09

НВК
смт Любешів

29.09

ВІППО

01.10

Виступ
з елементами тренінгу

м. Луцьк,
ДНЗ № 38

16.10

Локачинський р-н

26.10

Виступ, надано методичні рекомендації
(пам’ятка)
Виступ,
вироблення
рекомендацій

НВК «Маневицька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 2 –
гімназія
ім. А. П. Бринського», Маневицький р-н
ВІППО

22.10

Збірник практичних
завдань

29.10

Стаття в збірник
матеріалів за результатами роботи конф.
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Обговорення роботи
осередку.
Звіт координатора
осередку
Методичні рекомендації. Інформація на сайті
ВІППО
Виступ. Презентація.
Інформація на сайті
ВІППО

Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.,
Ткачук Н. М.
Миць М. Я.
Бобак Н. В.,
Махомед М. Х.,
Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.
Трачук Т. В.

Олешко П. С.,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.

Корнейко А. О.

Муляр О. П.,
Юровчик В. Г.

Бацмай С. А.
Миць М. Я.

Поліщук Н. А.

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

Обл. наук.-практ. конф.
«Психолого-педагогічні
особливості професійного
розвитку педагогів у системі неперервної освіти»
Наук.-практ. конф. «Система роботи школи з громадянського виховання учнів»
Семінар-практикум «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти»
Міський семінар-практикум
«Методика розв’язування
олімпіадних завдань з математики» (Заняття «Основні
методи розв’язування олімпіадних завдань з математики
для учнів 5–8 класів»)
Обласний семінар-пратикум
завідувачів районних (міських) методичних кабінетів
«Трансформування наукових
ідей у педагогічну практику:
досвід та технології»
Семінар-нарада для відповідальних за проведення зовнішнього незалежного оцінювання «Підсумки ЗНО–2015.
Особливості підготовки
до ЗНО–2016»
Районний семінар вчителів
природничих дисциплін
«Проблемне навчання
як засіб організації навчальної діяльності учнів»
Семінар-тренінг для вчителів, викладачів англійської
мови
Наук.-практ. конф. «Формування основ християнської
моралі на прикладі життя
та діяльності митрополита
Андрея Шептицького»
Районна наук.-практ. конф.
«Забезпечення якості викладання природничих наук
в умовах компетентнісного
навчання»
Дистанційний семінар
учителів інформатики
«Робота з формулами
в текстовому редакторі»

ВІППО

29.10

Виступ. Презентація.
Публікація статті у збірці матеріалів. Інформація на сайті ВІППО

м. Устилуг

29.10

Виступ

Луцька
гімназія № 21
ім. М. Кравчука

29.10

Кутовий Р. С. (виступ),
інші – участь

м. Нововолинськ

30.10

Виступ

м. Ковель

03.11

Виступ.
Презентація

ВІППО

04.11

Участь в обговоренні
проблемних питань

смт Любешів

04.11

Виступи, інформація на
сайті ВІППО

ЛНТУ

11.11

м. ВолодимирВолинський

15.11

Сертифікат
про підвищення
кваліфікації
Виступ

смт Ратне

18.11

Виступ

ВІППО

18.11

Збірник олімпіадних
завдань
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Бобак Н. В.

Вебінар на тему «Підсумки
ЗНО–2015 та перспективи
ЗНО–2016»

Бобак Н. В.

Громадські слухання:
«Підсумки ЗНО–2015
та перспективи ЗНО–2016»
Семінар-тренінг для вчителів, викладачів англійської
мови «Особливості навчання писемного мовлення учнів старших класів у підготовці до ЗНО з англійської
мови»
І наук.-практ. семінар
«Applied Linguistics Today:
Computer-Assisted Language
Teaching and Learning»
Обласний семінар для методистів початкової школи
«Толерантність як цінність
шкільної освіти»
Районна наук.-практ. конф.
«Системний підхід у формуванні педагогічної майстерності вчителя»
Районна наук.-практ. конф.
«Системний підхід у формуванні педагогічної майстерності вчителя»
Семінар вчителів суспільногуманітарного циклу «Постать
Андрея Шептицького у контексті вітчизняної історії
і сучасних суспільних реалій»
Семінар-тренінг для вчителів, викладачів англійської
мови «Особливості навчання письма у підготовці
до ДПА з англійської мови»
Круглий стіл «Шляхи і форми удосконалення післядипломної освіти педагогічних
кадрів дошкільних навчальних закладів»
Семінар керівників музеїв
«Поєднання традиційних
та інноваційних підходів у музейно-педагогічній діяльності»
Обласний семінар для фахівців психологічної служби
«Арт-методи в корекції емоційних та поведінкових порушень дітей, підлітків та дорослих»

Бацмай С. А.

Бацмай С. А.

Муляр О. П.

Луцюк А. М.

Ясінська Н. В.

Миць М. Я.

Бацмай С. А.

Олешко П. С.,
Романчук Г. Д.,
Березіна О. М.
Камінська В. В.

Турчина Л. І.

ЛРЦОЯО–
ВІППО–
управління/
відділи освіти
м. Любомль

16.11

Виступ

18.11

Виступ з презентацією.
Прес-реліз

ВІППО

19.11

Сертифікат
про участь

СНУ імені
Лесі Українки

20.11

Сертифікат
про участь

смт Іваничі

26.11

Виступ

НВК «ЗОШ
І–ІІІ ст. № 1 –
гімназія» смт
Іваничі
смт Іваничі

27.11

Виступ. Презентація.
Інформація на сайті
ВІППО

27.11

Виступ, інформація на
сайті ВІППО

ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Маяки
Луцький р-н

03.12

Виступ

ВІППО

07.12

Сертифікат
про участь

ВІППО

09.12

ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Уховецьк
Ковельського р-ну
ВІППО

10.12

Рекомендації.
Інформація на сайті
ВІППО, сюжет
на Волинському
телебаченні
Виступ

15.12

Виступ
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Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Луцюк А. М.

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

Круглий стіл «Формування
мережевого освітнього
простору»
Навч.-метод. семінар
«Інноваційні елементи
сучасного уроку – дієвий
чинник формування
компетентної особистості
школяра»
Творча група вчителів
інформатики «Використання вільного програмного
забезпечення в школі»

ВІППО

16.12

Методичні
рекомендації

НВК «Локачинська ЗОШ
I–III ст. –
гімназія»

17.12

Виступ.
Презентація

ВІППО

26.12

Методичний посібник

5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та
технічних засобів навчання тощо
Експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників з алгебри для учнів 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на конкурсний відбір оригінал-макетів
підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН
України від 29.12.2014 № 1540, Додаток 2).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Істер О. С.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Мерзляк А. Г., Полонський В. Б.,
Якір М. С.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Кравчук В. Р., Підручна М. В.,
Янченко Г. М.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Бевз Г. П., Бевз В. Г.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М.,
Коломієць О. М., Сердюк З. О.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Цейтлін О. І.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Мальований Ю. І., Литвиненко Г. М.,
Бойко Г. М.). (Січень–лютий, Сташенко М. О.).
Експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників з трудового навчання для
учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на конкурсний відбір оригіналмакетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН
України від 29.12.2014 № 1540, Додаток 2).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове навчання»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Роговська Л. І.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове
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навчання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Павич Н. М., Бучківська Г. В.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове
навчання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Кліщ О. М.,
Дятленко О. М., Коваль Л. М., Тичук Т. В., Мустафіна Г. І., Піотровська С. В.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове навчання»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Веремійчик І. М., Тименко В. П.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове навчання»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Котелянець Н. В., Агєєва О. В.).
(Січень–лютий, Лук᾽янчук Г. Я.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макетів підручників для учнів
4 класу загальноосвітніх навчальних закладів:
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Барна М. М.,
Волощенко О. В., Козак О. П.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Зоряна М. І., БогданецьБілоскаленко Н. І.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання. Українська мова» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори
Коченгіна М. В., Коваль О. А.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання. Українська мова» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори
Наумчук М. М., Романюк Н. З.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Науменко В. О.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Савченко О. Я.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Літературне
читання. Українська мова» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор
Чумарна М. І.). (Єндрущук С. М.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Будна Н. О., Беденко М. В.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Заїка А., Тарнавська С.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Мацько Н. Д., Ситник Д. В., Гривко А. В.)
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Листопад Н. П.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Шостак Л. Ф.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Богданович М. В., Лишенко Г. П.).
Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.).
60

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Математика»
для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Оляницька Л. В.). (Никитюк Л. М.).
Завершено та узагальнено результати апробації підручників для 5 класу:
Пахомова Т. Г. Англійська мова (1-й рік навчання) : підручн. для 5-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів.
Сотникова С. І., Гоголева Г. В. Німецька мова : підручн. для 5-го класу, 5-й рік навчання.
Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова : підручн. для 5-го класу. 1-й рік навчання.
(Гешеліна Т. Б.).
Несвіт А. М. Англійська мова : підручн. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
А. М. Несвіт. – К. : Генеза, 2013. – 224 с. (Бацмай С. А.).
Карпюк О. Д. Англійська мова : підручн. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік
навчання) / О. Д. Карпюк. – Т. : Астон, 2013. – 280 с. : іл. (Бацмай С. А.).
Корсаков В. О. Російська мова. 5 клас (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською
мовою / В. О. Корсаков. – К. : Освіта, 2013. (Бондарук Л. М.).
Полякова Т. М. Російська мова. 5 клас (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням
українською мовою / Т. М. Полякова, О. І. Самонова. – К. : Генеза, 2013. (Бондарук Л. М.).
Розпочато апробацію підручників для 6 класу з німецької, іспанської, англійської,
російської мов.
Проводиться апробація підручників з образотворчого мистецтва
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.).
Експертна оцінка електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів: Авт. М. І. Резніченко, С. К. Трач; авт. О. В. Калініченко,
В. В. Сергієнко; авт. В. Г. Власова. (Червінська Н. Л.).
Проводииться апробація підручників з початкового навчання
Вашуленко М. С. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко,
С. Г. Дубовик. – К. : Видавн. дім «Освіта», 2013.
Захарійчук М. Д. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук. – К. :
Грамота, 2013.
Савченко О. Я. Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
О. Я. Савченко. – К. : Видавн. дім «Освіта», 2013.
Науменко В. О. Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою : підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
В. О. Науменко. – К. : Генеза, 2013.
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів :
підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. – К. :
Грамота, 2013.
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів :
підручн. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. – Т. : Навч. кн. –
61

Богдан, 2013.
(Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.).
За результатами апробації підручників проведено круглий стіл (08.04, ВІППО).
Забезпечення ефективної експертно-аналітичної діяльності щодо оцінювання підручників
з алгебри для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Участь у веб-семінарах,
організованих видавництвом «Ранок». (Остапчук Л. Р.).
Методичний супровід у здійсненні експертизи електронних версій проектів підручників
для учнів 7, 8 класів з інформатики загальноосвітніх навчальних закладів. (Остапчук Л. Р.).
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників,
відгуки на автореферати тощо
Рецензії на дисертаційні дослідження
Рецензія на дисертацію Сіренка С. В. «Рибальство України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.:
знаряддя та способи лову, традиції, трансформації» на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія (Корнейко А. О.).
Відгуки на автореферати:
дисертації Успенської В. М. «Розвиток професійної компетентності вчителів основ
здоров’я в системі післядипломної освіти», поданої до захисту на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти (Вітюк В. В.);
дисертації Пойди С. А. «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації
учителів інформатики за дистанційною формою навчання», поданої до захисту на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти (Вітюк В. В.);
дисертації Антонюк Н. А. «Формування в майбутніх учителів початкової школи
діалогічних умінь у процесі професійної підготовки», поданої до захисту на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти (Луцюк А. М.);
дисертації Савченко О. О. «Утворення та діяльність Ревізійного союзу українських
кооперативів у Західній Україні (1921–1939 рр.)», поданої до захисту на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.);
дисертації Гелеш А. В. «Організація науково-дослідної роботи у Львівському
політехнічному інституті (1960–1980-ті роки)», поданої до захисту на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки
(Дем’янюк О. Й.);
дисертації Кандиби М. О. «Емоційна зрілість як умова розвитку професійної
толерантності особистості», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
(Остапйовський О. І.);
дисертації Пишко О. Л. «Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства
учнів дев’ятих класів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі
дисципліни) (Муляр О. П.);
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дисертації Рябовол Л. Т. «Система навчання правознавства учнів основної і старшої
школи», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності
13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) (Недужко
Ю. В.).
Рецензії на навчальні програми:
дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознаство» для студентів
денної форми навчання відділення «Початкове навчання» Єрко Г. І., викладача суспільних
дисциплін Луцького педагогічного коледжу (Луцюк А. М.);
дисципліни «Психологія загальна та вікова з основами психодіагностики» для підготовки
бакалавра напряму 6.010102 «Початкова освіта» Крижановської З. Ю., доцента кафедри
загальної та соціальної психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
дисципліни «Акмеологія» Мілінчук В. І. кандидата психологічних наук, старшого
викладача СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
факультативного курсу «Юні орнітологи» для учнів 3–4 класів загальноосвітнього
навчального закладу Лопатюк Т. А., вчителя початкових класів Нововолинської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2 Нововолинської міської ради Волинської області
(Поліщук Н. А.);
з інклюзії, фізична культура, 2 клас загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з
порушеннями опорно-рухового апарату, вчителя фізичної культури КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 15 Луцької міської ради Возняк В. О. (Дикий О. Ю.);
з інформатики для дітей з вадами розумового розвитку (Остапчук Л. Р.).
Рецензії на програми спецкурсів:
«Методологія та методи наукових досліджень» для слухачів курсів підвищення
кваліфікації, укладеного кандидатом економічних наук, доцентом кафедри менеджменту
освіти ВІППО Турчик І. В. (Вітюк В. В.);
«Технології професійного розвитку педагогів», укладеного проректором ВІППО з
наукової роботи, кандидатом педагогічних наук, доцентом Вітюк В. В. (Луцюк А. М.);
«Клуби за інтересами як інноваційна форма позаурочної діяльності», укладеного
завідувачем науково-дослідної лабораторії інновацій та координації діяльності РМК (ММК),
кандидатом педагогічних наук Ткачук Н. М. (Луцюк А. М.);
«Теорія та практика проведення тренінгу», укладеного кандидатом психологічних наук,
доцентом кафедри педагогіки і психології ВІППО Остапйовським О. І. (Луцюк А. М.);
«Країнознавство» (німецька мова), укладеного методистом іноземних мов відділу
гуманітарних дисциплін ВІППО Гешеліною Т. Б. (Луцюк А. М.);
«Ігрові технології: суть, структура, функції, види», укладеного кандидатом географічних
наук, старшим викладачем кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів
ВІППО Юровчиком В. Г. (Луцюк А. М.);
«Актуальні проблеми організації та управління навчально-виховною діяльністю у
навчальному закладі», укладеного кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри
менеджменту освіти ВІППО Остапйовським І. Є. (Луцюк А. М.);
«Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту», укладеного кандидатом
педагогічних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Остапйовським І. Є.
(Луцюк А. М.);
«Європейська та євроатлантична інтеграція України. Стан та перспективи», укладеного
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кандидатом політичних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО
Вознюком В. С. (Луцюк А. М.);
«Методологія та методи наукових досліджень», укладеного кандидатом економічних наук,
доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Турчик І. В. (Остапйовський І. Є.);
«Організація та проведення ЗНО», укладеного кандидатом фізико-математичних наук,
доцентом, завідувачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Сташенком М. О.
(Панчишин В. Г., Трачук Т. В.);
«Логіка наукового дослідження», укладеного кандидатом фізико-математичних наук,
доцентом, завідувачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Сташенком М. О.
(Остапйовський І. Є., Трачук Т. В.);
«Державно-громадська модель управління освітою», укладеного кандидатом політичних
наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Вознюком В. С. (Остапйовський І. Є.);
«Тероризм і суспільство: актуальність проблеми», укладеного кандидатом політичних
наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Вознюком В. С. (Корнейко А. О.,
Остапйовський О. І.);
«Європейська та євроатлантична інтеграція України. Стан та перспективи», укладеного
кандидатом політичних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО
Вознюком В. С. (Луцюк А. М., Корнейко А. О.);
«Актуальні проблеми організації та управління навчально-виховною діяльністю у
навчальному закладі», укладеного кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри
менеджменту освіти ВІППО Остапйовським І. Є. (Луцюк А. М., Вознюк В. С.);
«Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту», укладеного кандидатом
педагогічних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Остапйовським І. Є.
(Луцюк А. М., Вознюк В. С.);
«Політико-правові знання в структурі професійної компетентності педагога», укладеного
кандидатом історичних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Корнейко А. О.
(Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я.);
«Залучення додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу», укладеного старшим
викладачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Лук’янчук Г. Я. (Вознюк В. С., Корнейко А. О.);
«Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу», укладеного старшим
викладачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Лук’янчук Г. Я. (Остапйовський І. Є.,
Вознюк В. С.);
«Основи релігійних знань», укладеного старшим викладачем кафедри менеджменту
освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.);
«Особливості використання релігійного аспекту у ЗНЗ», укладеного старшим викладачем
кафедри менеджменту освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.);
«Хронологічний і тематичний огляд книг Біблії», укладеного старшим викладачем
кафедри менеджменту освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.);
«Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», укладеного старшим викладачем
кафедри менеджменту освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.);
Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Політико-правові знання в структурі
професійної компетентності педагога», укладеного кандидатом історичних наук, доцентом
кафедри менеджменту освіти Корнейко А. О. (Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я.);
«Теорія та практика проведення тренінгу», укладеного доцентом кафедри педагогіки
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і психології Остапйовським О. І. (Ткачук Н. М.);
«Прикладна педагогічна психологія», укладеного доцентом кафедри педагогіки і
психології Остапйовським О. І. (Ткачук Н. М.);
«Порівняльне літературознавство: гендерно-культурний аспект образності», укладеного
кандидатом філологічних наук, вчителем зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Козлиничі
Ковельського району Бусел С. В. (Бондарук Л. М.);
«Методика навчання художньої обробки деревини», укладеного учителем трудового
навчання Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1 Кодорук М. І. (Варемчук В. Я.);
«Методика навчання учнів писанкарства», укладеного учителем трудового навчання
Луцького НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Горбатюк Н. А. (Варемчук В. Я.);
«Методика навчання технології виготовлення виробів із соломи», укладеного учителем
образотворчого мистецтва Купичівської ЗОШ І–ІІІ ст. Турійського району Кравчук М. В.
(Варемчук В. Я.);
«Методика навчання технології лозоплетіння», укладеного викладачем Волинського
державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського Вронською Р. І.
(Варемчук В. Я.);
«Технологія оздоблення одягу», укладеного учителем трудового навчання ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Боголюби Луцького району Навроцькою Г. М. (Варемчук В. Я.);
«Підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до формування
критичного мислення учнів», укладеного завідувачем кафедри теорії та методики викладання
шкільних предметів ВІППО, кандидатом педагогічних наук Ясінською Н. В. (Миць М. Я.);
«Ігрові технології: суть, структура, функції, види», укладеного старшим викладачем
кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, кандидатом
географічних наук Юровчиком В. Г. (Муляр О. П.);
«Технології програмування» для слухачів курсів підвищення кваліфікації ичителів
інформатики, укладеного методистом відділу інформатики та інформаційних технологій
Гісьом І. В. (Трачук Т. В.);
«Технології програмування» (Остапчук Л. Р.);
«Вільний офіс» (Остапчук Л. Р.).
Відгуки та рецензії на магістерські роботи:
«Оптимізація пізнавальної діяльності учнів початкової школи» Дорожко Л. А., студентки
VI курсу спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта» педагогічного інституту СНУ імені
Лесі Українки (Вітюк В. В.).
«Громадянське виховання молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу»
Панасюк Т. А., студентки VI курсу спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»
педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки (Вітюк В. В.).
«Зв’язок трудової та ігрової діяльності у вихованні дітей дошкільного віку»
Шевчик А. А., студентки V курсу спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічного інституту
СНУ імені Лесі Українки (Вітюк В. В.).
«Документне
забезпечення
державотворчого
процесу
доби
Гетьманату
П. Скоропадського (1918 р.)» Кліванської Ю. А., студентки групи ДК(м)з – 1.1 спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» ЛІРоЛ Ун-ту «Україна» (Дем’янюк О. Й).
«Документне забезпечення державотворчого процесу доби УНР (1917–1918 рр.)»
Клебанського І. В., студента групи ДК(м)з – 1.1, спеціальності «Документознавство та
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інформаційна діяльність» ЛІРоЛ Ун-ту «Україна» (Дем’янюк О. Й).
«Особливості геополітичних орієнтацій України в 90-х – на початку 2000-х років»
Волинця І. І. студента спеціальності 8.03010401 «Політологія» історичного факультету СНУ
імені Лесі Українки (Вознюк В. С.).
«Особливості демократизації політичного процесу вступу Польщі до ЄС» Лиховської К. І.,
студентки спеціальності 8.03010401 «Політологія» історичного факультету СНУ імені Лесі
Українки (Корнейко А. О.).
«Кадровий документообіг як складова процесу діловодства на малих підприємствах»
Миколайчука Д. С., студента спеціальності 8.0201501 «Документознавство та інформаційна
діяльність» історичного факультету СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.).
Рецензії на дипломні роботи:
Михальчук Б. А., студентки VI курсу спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»
педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки, «Організаційно-методичні основи
екологічного виховання молодших школярів» (Вітюк В. В.);
Мороз О. І., студентки спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання ЛІРоЛ
Ун-ту «Україна», «Філософія сприяння здоровому способу життя дітей у соціальній роботі»
(Луцюк А. М.);
Гітун Н. І., студентки спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання ЛІРоЛ
Ун-ту «Україна», «Філософія гендерних аспектів соціально-педагогічної роботи у
студентському середовищі» (Луцюк А. М.);
Керницької О. Л., студентки спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання
ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», «Формування психологічної культури у дітей в загальноосвітній
школі» (Луцюк А. М.);
Христюк А. В., студентки спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання
ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», «Філософські основи подолання дефіциту батьківської любові у
підлітків» (Луцюк А. М.);
Матюк І. С., студентки спеціальності «Соціальна робота» заочної форми навчання ЛІРоЛ
Ун-ту «Україна», «Соціально-педагогічна підтримка дезадаптованих дітей та підлітків»
(Луцюк А. М.);
Грабарчук Б. М., студента спеціальності «Правознавство» ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»,
«Нормативно-правове забезпечення української державності (ІІ половина 17 ст.)»
(Дем’янюк О. Й.);
Грай Л. В., студентки спеціальності «Соціальна педагогіка» СНУ імені Лесі Українки,
«Формування професійних комунікативних якостей майбутніх соціальних педагогів»
(Кліш П. А.);
Чиж І. А., студентки математичного факультету СНУ імені Лесі Українки, «Деякі моделі
теорії масового обслуговування» (Сташенко М. О.);
Шостак Н. О., студентки математичного факультету СНУ імені Лесі Українки, «Деякі
задачі теорії випадкових процесів» (Сташенко М. О.);
Штатної Н. С., студентки УНЗ-13-3 групи Університету менеджменту освіти Національної
академії педагогічних наук України, «Управління взаємодією батьківського та педагогічного
колективу дошкільного навчального закладу» (Остапйовський І. Є.);
Бєльського В. А., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Становлення інститутів громадянського суспільства на Волині
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в умовах демократичної трансформації» (Вознюк В. С.);
Василюка І. А., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Глобальні виклики та загрози українській державності наприкінці
ХХ – на початку ХХІ ст.» (Вознюк В. С.);
Тупайла О. С., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Місцеве самоврядування в Україні та Республіці Польща:
компоративний аналіз» (Вознюк В. С.);
Кузьмича С. М., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Проблеми становлення громадянського суспільства в країнах
Вишеградської групи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.» (Вознюк В. С.);
Хомича Б. Р., студента спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ
імені Лесі Українки, «Динаміка розвитку виборчої системи на виборах до Верховної Ради
України» (Корнейко А. О.);
Карабан О. Л., студентки спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Роль регіонального лідерства в сучасних політичних процесах»
(Корнейко А. О.);
Голубовича С. О., студента спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Національна безпека як програмний чинник парламентських
виборів 2014 р.» (Корнейко А. О.);
Полюшка А. А., студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Впровадження новітніх технологій у діяльність
музеїв України» (Корнейко А. О.);
Конотопчика В. В., студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Діяльність шкільних музеїв Волині (1991–2014 рр.)»
(Корнейко А. О.);
Піскори Б. Г., студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Внесок Віри Комзюк в розбудову Колодяжненського
літературно-меморіального музею Лесі Українки» (Корнейко А. О.);
Бешти Н. С., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна», «Утвердження
національної ідеї в електронних ЗМІ Волині в 2014–2015 рр.» (Корнейко А. О.);
Балькан Є. І., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна», «Книжкове
видання як вид документа: історія та сучасність» (Корнейко А. О.);
Байдак Л. О., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна», «Українська
масова комунікація: сучасний стан і перспективи розвитку» (Корнейко А. О.);
Жук К. І., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна», «Культурне
середовище як чинник реалізації та ефективності впливу ЗМІ» (Корнейко А. О.);
Неспай Л. С., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна»,
«Інформаційно-психологічні війни та їх вплив на масову свідомість» (Корнейко А. О.);
Стремелюк А. Л., студентки І курсу ОКР «спеціаліст» ЛіРОЛ Ун-ту «Україна», «Матеріальна
основа документа: сутність, види, особливості використання» (Корнейко А. О.);
Герез О. С., студентки спеціальності 7.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні
технології» факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ, «Розробка
персонального сайта вчителя інформатики початкових класів гімназії № 14
ім. В. Сухомлинського» (Турчик І. В.);
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Баусової Є. Б., студентки напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» економічного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Управління кар’єрою та розвитком персоналу
підприємства (на матеріалах ДП “Любомльське лісове господарство”)» (Турчик І. В.);
Максимчука Б. Ю., студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» економічного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Напрями удосконалення матеріального
стимулювання працівників підприємства (на матеріалах ДП “Любомльське лісове
господарство”)» (Турчик І. В.);
Мельничука Я. В., студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» економічного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Управління ризиками в зовнішньоекономічній
діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ СП “Теріхем-Луцьк”)» (Турчик І. В.);
Осіюк І. А., студентки спеціальності «Економічна та соціальна географія» СНУ імені Лесі
Українки, «Економіко-географічна характеристика та перспективи розвитку Рожищенського
лісогосподарського комплексу» (Юровчик В. Г.);
Подзюбанчук О. Р., студентки спеціальності «Економічна та соціальна географія»
СНУ імені Лесі Українки, «Суспільно-географічна характеристика державного підприємства
“Цуманське лісове господарство”» (Юровчик В. Г.).
Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи:
Шевчук О. М., студентки 41 групи напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
Луцького педагогічного коледжу, «Формування моральних якостей у дітей старшого
дошкільного віку засобами народної педагогіки» (Вітюк В. В.);
Сад М. В., студентки 41 групи напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» Луцького
педагогічного коледжу, «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у
початковій школі» (Вітюк В. В.);
Оксентюк Л. Л., студентки заочної форми навчання напряму підготовки 6.010101
«Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу, «Народна гра як засіб морального
виховання дітей молодшого шкільного віку» (Вітюк В. В.);
Галущак І. Я., студентки заочної форми навчання напряму підготовки 6.010101
«Дошкільна освіта» Луцького педагогічного коледжу, «Дидактична гра як метод
мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку» (Вітюк В. В.);
Хіняєвої Т. П., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Участь електорату Волинської області у формуванні вищих
органів влади в Україні» (Вознюк В. С.);
Булавчика С. М., студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Становлення органів місцевого самоврядування у Волинській
області (наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.)» (Вознюк В. С.);
Приходька В. М., студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Динаміка змін форм державного правління та устрою України»
(Вознюк В. С.);
Підлісного А. Ю., студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Миротворча діяльність
України в країнах Африканського континенту» (Вознюк В. С.);
Іваницької О. М., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості сучасної
зовнішньої політики Ірландії» (Вознюк В. С.);
68

Капись Н. О., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Проблеми територіальної
цілісності Великобританії на сучасному етапі» (Вознюк В. С.);
Кубай Т. В., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету
міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості гендерної політики
Нідерландів» (Вознюк В. С.);
Корольової А. В., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Тероризм як сучасна
глобальна проблема» (Вознюк В. С.);
Бугайчука А. П., студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Вплив мас-медіа на політичні процеси України після Революції
гідності 2013–2014 рр.» (Корнейко А. О.);
Коби Т. В., студентки спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» факультету
комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ, «Веб-орієнтована інформаційна
система підтримки розважального закладу “Колізей”» (Турчик І. В.);
Цимбалюка Ю. О., студента спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» факультету
комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ, «Автоматизована інформаційна
система відео моніторингу навчального процесу» (Турчик І. В.);
Матвійчука Ю. С., студента спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування» СНУ імені Лесі Українки, «Екологічний стан лісових
насаджень Ківерцівського району» (Юровчик В. Г.).
Відгуки та рецензії на наукові роботи:
Єдіна В. Н., студента факультету фізики, математики та інформатики Херсонського
державного університету, «Дослідження можливості застосування моделі точкового заряду
до визначення електричного поля заряджених тіл» (Савош В. О.);
Брезгун В. І., студентки факультету фізико-математичної та технологічної освіти
Бердянського державного педагогічного університету, «Стан рівноваги» (Савош В. О.);
Ярошевської О. С., студентки механіко-математичного факультету Миколаївського
національного університету ім. В. О. Сухомлинського, «Розвиток пізнавальної активності
учнів на уроках фізики засобами ІКТ» (Савош В. О.);
Новгородського В. О., студента фізико-математичного факультету Криворізького
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», «Демонстрація
хвиль» (Савош В. О.).
Рецензії на навчальні та навчально-методичні й методичні посібники:
Навчальний посібник з курсу «Педагогічна майстерність». – Вид. 2-ге, удосконалене /
Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015 (Луцюк А. М.).
Навчально-методичний посібник «Gold aus Mist – Energiegulle der Zakunft», методиста
ВІППО Гешеліної Т. Б. (Луцюк А. М., Нечипорук О. В.).
Навчально-методичний
посібник
«Методика
навчання
освітньої
галузі
“Суспільствознавство”. Тестові завдання» викладача суспільних дисциплін Луцького
педагогічного коледжу Єрко Г. І. (Луцюк А. М.).
Навчально-методичний посібник «Розвиток базових навичок спілкування у процесі
навчання дошкільнят англійської мови» вчителя англійської мови ВКНЗ «ВолодимирВолинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» Левицької А. А. (Нечипорук О. В.).
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Навчально-методичний посібник «Історія України для студентів усіх спеціальностей»
викладача-методиста Луцького педагогічного коледжу Кравця А. І. (Дем’янюк О. Й.).
Навчально-методичний посібник з курсу «Пенітенціарна психологія» кандидата
психологічних наук, доцента СНУ імені Лесі Українки Бабія М. Ф. (Остапйовський О. І.).
Навчально-методичний посібник «Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності
дитячих та молодіжних організацій» кандидата педагогічних наук СНУ імені Лесі
Українки Корпач Н. І. (Остапйовський О. І.).
Навчальний посібник «Сучасні інформаційні технології навчання: опорні конспекти
лекцій» доцента СНУ імені Лесі Українки Остапйовської І. І. (Луцюк А. М.).
Навчальний посібник «Спеціальні історичні дисципліни» кандидата історичних наук,
професора СНУ імені Лесі Українки Бондаренка Г. В. (Дем’янюк О. Й.).
Навчальний посібник «Основи соціально-психологічного тренінгу: теорія та практика»
кандидатів психологічних наук, доцентів кафедри загальної та соціальної психології СНУ
імені Лесі Українки Мудрик А. Б., Соловей О. А., Федотової Т. В. (Остапйовський О. І.).
Методичний посібник «Рекомендації щодо організації та проведення моніторингових
досліджень ефективності роботи освітніх округів» завідувача Центру зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингових досліджень ВІППО Махомеда М. Х. (Луцюк А. М.).
Методичний посібник «Формування мотивації навчальної діяльності студентів на
заняттях зі світової літератури» викладача Володимир-Волинського педагогічного коледжу
ім. А. Ю. Кримського Мечнік Л. С. (Луцюк А. М.).
Методичний посібник «Удосконалення системи оцінювання студентів з української
літератури як інструмент підвищення якості освіти» викладача Володимир-Волинського
педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського Ващук Г. О. (Луцюк А. М.).
Збірник завдань для тематичного та семестрового контролю з іспанської мови за
підручником В. Г. Редька «Hola 3–9». Частини І, ІІ. Укладачі: Матюк Н. В., Лизун Г. Л. та ін.
(Нечипорук О. В.).
Методичний посібник «Рекомендації щодо організації та проведення моніторингових
досліджень ефективності роботи освітніх округів» заслуженого працівника освіти
Махомеда М. Х. (Вознюк В. С.).
Навчальна розробка «Крокуємо шляхами малої батьківщини: матеріали досліджень
історико-географічної експедиції “Історія міст і сіл Волині”» (укладач – вчитель географії
комунального закладу «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 20 Луцької міської ради Волинської області»
Хомич А. М.) (Корнейко А. О., Турчик І. В.).
Методичний посібник «Організація науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів у
закладі нового типу» Турчик І. В., Герез О. С. (Остапйовський І. Є.).
Науково-методична розробка за результатами експериментальної діяльності «Методична
робота в навчальному закладі: компетентнісний підхід» старшого викладача кафедри
Лук’янчук Г. Я. (Сташенко М. О., Остапйовський І. Є.).
Навчальний посібник «Пам’ятки культури та наукові винаходи при вивченні всесвітньої
історії у 6–11 класах» авторського колективу вчителів історії Нововолинської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області у
складі: Іщук Є. І., Лешко Т. А., Сибіри О. Ф., Скібіцької Н. С. (Мочкіна Л. І.).
Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів комп’ютерної
спеціальності Гурак Н. В., викладача Державного вищого навчального закладу
70

«Нововолинський електромеханічний коледж» (Гешеліна Т. Б.).
Навчально-методичне видання «Технології організації педагогічної практики студентів
“Методичні матеріали” кандидата педагогічних наук, доцента кафедри економічної та
соціальної географії СНУ імені Лесі Українки Бенедюк В. В. (Юровчик В. Г.).
Навчальне видання «Краєзнавство: Конспекти лекцій» кандидата педагогічних наук,
доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі Українки Бенедюк В. В.
(Юровчик В. Г.).
Навчальне видання «РЕ ат СГ: конспекти лекцій» кандидата географічних наук, доцента
кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі Українки Краснопольської Н. В.
(Юровчик В. Г.).
Навчально-методичне видання «Методика викладання географії: Практикум» кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Бенедюк В. В. (Юровчик В. Г.).
Навчальне видання «Курс лекцій з географії світового ринку» кандидата географічних
наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі Українки
Краснопольської Н. В. (Юровчик В. Г.).
Методичний посібник «Дизайн-діяльність у дошкільному закладі» керівника студії
образотворчого мистецтва «Дивосвіт» ВДЦЕВ Байдюк Н. Р. (Муляр О. П.).
Навчально-методичний посібник «Вибір прийомів і методів навчання математики в
початковій школі» Іванців М. І. (Трачук Т. В.).
Рецензії на методичні рекомендації, збірники:
Навчально-методичні рекомендації «Підготовка та написання магістерських робіт»
доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки
Моренчука А. А. (Вітюк В. В.).
Методичні рекомендації ««Формування гуманістичного світогляду на уроках української
літератури шляхом аналізу ліричних творів» учителя української мови та літератури
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради» Павлік В. І. (Вітюк В. В.).
Методичні рекомендації «Система освітньої роботи з дітьми молодшого шкільного віку»
Березіної О. М., Цимбалюк О. Л. (Вітюк В. В.).
Методичні рекомендації «Розвиток ключових компетентностей учнів засобами сучасного
уроку хімії» вчителя комунального закладу «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської
ради» Боровицької І. Д. (Луцюк А. М.).
Методичні рекомендації «Щоденник студента-практиканта з літньої педагогічної
практики» викладачів педагогічних дисциплін Луцького педагогічного коледжу
Бахомент С. П., Борбич Н. В. (Луцюк А. М.).
Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів 4-го курсу напряму
підготовки 6.020303 «Філологія (прикладна лінгвістика)» доцента кафедри прикладної
лінгвістики СНУ імені Лесі Українки Хом’як А. П. (Кліш П. А.).
Методичні рекомендації «Чинники успішного працевлаштування за фахом» старшого
викладача кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»
Конон Н. Г. (Дем’янюк О. Й.).
Методичні рекомендації «Розвиток творчих здібностей як компонент соціалізації дітей з
вадами психофізичного розвитку» заступника з виховної роботи комунального закладу
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«Луцький навчально-реабілітаційний центр ЛМР» Демчук С. М. (Остапйовський О. І.).
Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з курсу «Психологія
сексуальності» кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової
психології СНУ імені Лесі Українки Потапчук Л. В. (Остапйовський О. І.).
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геронтопсихологія» кандидата
психологічних наук, доцента СНУ імені Лесі Українки Кордунової Н. О. (Остапйовський О. І.).
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Перинатальна психологія і
психологічний супровід материнства» кандидата психологічних наук, доцента СНУ імені
Лесі Українки Гошовської Д. Т. (Остапйовський О. І.).
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна
психологія» кандидата психологічних наук, доцента СНУ імені Лесі Українки Коць М. О.
(Остапйовський О. І.).
Методичні рекомендації «Соціально-психологічний супровід дітей, схильних до
девіантної поведінки» методиста Центру практичної психології і соціальної роботи ВІППО
Казмірчук Н. М. (Турчина Л. І.).
Методичні рекомендації «Профілактика емоційного вигоряння у педагогічних
працівників» практичного психолога ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж
ім. А. Ю. Кримського» Поліщук І. А. (Турчина Л. І.).
Збірник матеріалів семінару-практикуму для директорів і заступників директорів ЗНЗ
«Методичні засади типового алгоритму організації проведення локальних моніторингових
досліджень якості освіти» завідувача Центру зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень ВІППО Махомеда М. Х. (Луцюк А. М.).
Збірник матеріалів «Аспекти мовленнєвої діяльності в іншомовному спілкуванні студентів
вищих навчальних закладів» доцента кафедри англійської мови технічного спрямування КПІ
Галацин К. О., доцента кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки Хом’як А. П.
(Кліш П. А.).
Збірник науково-методичних статей «Науково-дослідницька робота як стимул
саморозвитку особистості учня і вчителя», укладачі – методисти відділу природничих
дисциплін ВІППО (Вітюк В. В.).
Збірник завдань для тематичного та семестрового контролю з іспанської мови за
підручниками Редька В. Г. «Hola 3–9», частини I–II, укладачі – Матюк Н. В., Лизун Г. Л.,
члени творчої групи області (Луцюк А. М.).
Збірник контрольних робіт з дисципліни «Методика навчання освітньої галузі
“Суспільствознавство”» викладача суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу
Єрко Г. І. (Луцюк А. М.)
Актуальні проблеми загальної та соціальної психології : зб. наук. статей /
за ред. Л. В. Засєкіної, Т. В. Федотової, А. Б. Мудрик, А. В. Кульчицької, А. В. Мітлош. –
Луцьк : Вежа-Друк, 2015. (Остапйовський О. І.).
Актуальні проблеми соціалізації особистості : матеріали ІІ наук.-практ. семінару
(20 травня) / за ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької, А. Б. Мудрик, Т. В. Федотової. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2015. (Остапйовський О. І.).
Навчально-методичний збірник «Теоретико-методичні засади навчання і виховання дітей
з особливими освітніми потребами» Костючик Н. С., Коць М. О. (Остапйовський О. І.).
Методична розробка «Організована навчально-пізнавальна діяльність з дітьми молодшого
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шкільного віку» Березіної О. М., Цимбалюк О. Л. (Вітюк В. В.).
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Технології наукових
досліджень» Сушик Н. С., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної
педагогіки та педагогіки вищої школи СНУ імені Лесі Українки (Вітюк В. В.).
Збірник матеріалів «Досвід викладання предметів духовно-морального спрямування. На
допомогу вчителю», укладач – старший викладач кафедри менеджменту освіти Рудь О. В.
(Сташенко М. О.).
Збірник матеріалів «На допомогу вчителю предметів морально-духовного спрямування.
Конспекти уроків у 2-х частинах», укладач – старший викладач кафедри менеджменту освіти
Рудь О. В. (Сташенко М. О.).
Науково-методичні матеріали «Організація само- і взаємонавчання учнів у процесі
вивчення зарубіжної літератури» учителя Волинського обласного ліцею Парполіти Л. А.
(Вознюк В. С.).
Збірник «Матеріали соціологічного опитування вчителів та учнів шкіл Маневицького
району» Романчук Г. Д., Кот Н. М. (Вознюк В. С.).
Матеріали семінару-практикуму для директорів і заступників директорів загальноосвітніх
навчальних закладів «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення
локальних моніторингових досліджень якості освіти» (укладачі: Махомед М. Х., Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.) (Вознюк В. С.).
Методичні рекомендації «Управлінський супровід дослідно-експериментальної діяльності
школи за темою “Система роботи педагогічного колективу щодо формування
конкурентоспроможного випускника”» (автори Дудич А. М., Чепела Л. І.) (Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.).
Збірку матеріалів за підсумками дослідно-експериментальної роботи в навчальних
закладах міста Ковеля «Інноваційний підхід до управлінської діяльності: досвід та
перспективи» за загальною редакцією кандидата політичних наук, доцента Вознюка В. С.
(Остапйовський І. Є., Турчик І. В.).
Методичні рекомендації «Психолого-педагогічний супровід дошкільників із синдромом
Дауна в умовах інклюзивної форми організації навчально-виховного процесу» (автори
Романюк Л. С., Романюк О. В., Дігалевич А. С., Коць В. В.) (Турчик І. В.).
Методичний збірник «Дидактичні можливості багатопрофільного віртуального кабінету
(досвід та перспективи досліджень)» авт. колективу: Сидорчук І. В., Татарин А. У., Волох Л. С.,
Ковальчук Н. Я., Байло Л. В., Чайка Л. М., Трофімук М. Б., Кащенюк М. Р., Федонюк Т. В.,
Ляшук І. А., Мирончук О. П., Коць Т. Г., Щегельська Л. В., Шостак Н. М., Євтушин М. В.
(Турчик І. В.).
Методичні рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором “Фінансова
грамотність”», укладач – методист відділу природничих дисциплін ВІППО Гребенюк Т. С.
(Турчик І. В.).
Збірник матеріалів «Становлення духовної особистості шляхом використання
інноваційних методів навчання на уроках основ християнської етики» Квік С. Я., учителя
основ християнської етики Кисилинської ЗОШ І–ІІ ст. Локачинського району (Рудь О. В.).
Збірник матеріалів «Уроки духовності» Шпалерчук Н. В., учителя основ християнської етики
Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука (Рудь О. В.).
Методичний збірник «Дорогою добра» Ротченкової Н. І., учителя основ християнської
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етики Луцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 17 (Рудь О. В.).
Збірник «Скрижалі духовного зростання. На допомогу вчителю» Гаврисюк О. Я., члена
ВРЦ, магістра релігієзнавства, учителя основ християнської етики Луцької ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 22 (Рудь О. В.).
Збірник «Ми – діти одного Творця» Мірчук І. І., учителя основ християнської етики ЗОШ
І–ІІІ ст. с. Овлочин Турійського району (Рудь О. В.).
Збірник матеріалів «Джерела духовності. Конспекти уроків учителів курсів духовноморального спрямування», упорядник Жук Н. А., начальник відділу освіти Іваничівської
районної державної адміністрації (Рудь О. В.).
Методичні рекомендації «Роль шкільної бібліотеки у реалізації інформаційнокомунікаційних технологій в умовах вечірньої школи» Вуйцик А. Г., бібліотекаря
комунального закладу «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради», Маначинської
В. М., заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцька вечірня (змінна)
школа Луцької міської ради» (Ткачук Н. М.).
Методична розробка «Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в
практику роботи сучасного навчального закладу» Поліщук Н. А., наукового співробітника
науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)
(Ткачук Н. М.).
Методичні рекомендації «Школа – територія здоров’я» Поліщук Н. А., наукового
співробітника науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності
РМК (ММК) (Ткачук Н. М.).
Методичні рекомендації «Формування компетентного випускника в умовах дослідноекспериментальної роботи» Савчука В. Є., директора КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 3 Луцької міської ради», Бубели І. О., заступника директора з навчальновиховної роботи, Усової О. Г., практичного психолога (Ткачук Н. М., Поліщук Н. А.).
Методичні рекомендації «Допоможи синичці взимку» Чіпак М. С., вчителя початкових
класів КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради»
(Поліщук Н. А.).
Методична розробка «Морально-етичний розвиток дошкільників через мистецтво»
Михальчук О. В., вихователя ДНЗ № 27 м. Луцька (Поліщук Н. А.).
Методична розробка «Розвиток і збереження інтелектуального здоров’я учнів» Іванюк Є. О.,
заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради Волинської області» (Поліщук Н. А.).
Методична розробка «Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку» Дахнюк Г. І.,
заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради Волинської області» (Поліщук Н. А.).
Збірник дидактичних матеріалів валеологічного змісту Тарасюк Т. О., вчителя української
мови та літератури КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради Волинської області»
(Поліщук Н. А.).
Методичні рекомендації «Проблемне навчання – спосіб активізації пізнавального
інтересу учнів на уроках хімії» Сущика М. М., вчителя хімії «ЗОШ I–III ст. с. Павлівка
Іваничівського району Волинської області» (Кащенюк М. Р.).
Методична розробка «Формування пізнавальної активності учнів засобами інформаційнокомунікаційних технологій» Трофімук М. Б., вчителя хімії КЗ «Луцький навчально-виховний
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комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» (Кащенюк М. Р.).
Методичні рекомендації «Психологічні особливості впливу сенсорних систем на
навчальний успіх учнів» Ратнюк Л. С., практичного психолога ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 м. Ковель
(Андрейчин С. Р.).
Методичні рекомендації «Просвітницька робота психолога в загальноосвітній школі»
Онищук Г. Г., практичного психолога КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. Луцької
міської ради Волинської області» (Казмірчук Н. М.).
«Збірник матеріалів з французької як другої іноземної мови для вчителів та учнів»
Дибчук Л. В., вчителя французької мови Луцької спеціалізованої школи № 1 Луцької міської
ради (Ураєва І. Г.).
Збірник творчих завдань з української літератури для 5–6 класів «Подорож у світ
літератури» вчителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Холопичі Локачинського району Доскуч Л. В. (Сова О. О.).
Методичні рекомендації «Дидактичні ігри з історії для 7 класу» Цьони Л. П., вчителя
історії Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради
(Мочкіна Л. І.).
Методична розробка «Позакласна робота з історії» Дацюк В. Г., вчителя історії
Нововолинської гімназії Нововолинської міської ради Волинської області (Мочкіна Л. І.).
Методичні поради «Використання місцевого матеріалу при вивченні теми “Рідний край”
на уроках історії України в 11 класі» Дуди Т. А., вчителя історії НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. –
дитячий садок» с. Заброди Ратнівського району (Мочкіна Л. І.).
Методичні рекомендації «Активні методи навчання на уроках історії» Левшонюк А. О.,
вчителя історії КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум», Савчук І. С.,
вчителя історії та правознавства КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей»
(Мочкіна Л. І.).
Методичний порадник «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії через
використання інформаційно-комунікаційних технологій» Коширець Т. А., вчителя історії КЗ
«Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради
Волинської області») (Мочкіна Л. І.).
Методичні рекомендації «Розвиток історичної свідомості в учнів при вивченні історії в
5 класі» Свинчука А. В., вчителя історії КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» (Мочкіна Л. І.).
Методичні рекомендації «Формування просторових компетентностей на уроках історії
України (8 клас)» Князь Т. П., вчителя історії КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 20 Луцької міської ради Волинської області» (Мочкіна Л. І.).
Електронні дидактичні матеріали до уроків зарубіжної літератури «Зарубіжна література.
5 клас», «Зарубіжна література. 6 клас», «Зарубіжна література. 7 клас» Андрєєвої О. В.,
вчителя зарубіжної літератури Володимир-Волинської гімназії імені Олександра
Цинкаловського (Бондарук Л. М.).
Методичні рекомендації «Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів
на уроках світової літератури як складова виховання творчої особистості в системі
креативної освіти» Легези М. І., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІ ст. с. Мосир
Любомльського району (Бондарук Л. М.).
Методичні рекомендації «Списування як форма роботи над розвитком мовних умінь на
уроках польської мови» Шайдевич І. А., вчителя польської мови КЗ «Луцький НВК ЗОШ І–ІІ ст.
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№ 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (Бондарук Л. М.).
Методичні рекомендації «Використання мультимедійних технологій на уроках
української мови та літератури» Клюд Н. М., вчителя Володимир-Волинської ЗОШ № 5
(Сова О. О.).
Методичний порадник «Аналіз літературного твору» (в 2 частинах) Сичевської О. І.,
вчителя російської мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 5
(Бондарук Л. М.).
Методична розробка «Формування здоров’язбережних умінь і навичок учнів на уроках
зарубіжної літератури» Марчук Н. В., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Олеськ
Любомльського району (Бондарук Л. М.).
Методична розробка «Ігрові форми і методи на уроках позакласного читання з зарубіжної
літератури» Золотко Н. В., вчителя зарубіжної літератури Нововолинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 7
(Бондарук Л. М.).
Методична розробка «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної
літератури» Савош Р. М., вчителя зарубіжної літератури Луцького навчально-реабілітаційного
центру Луцької міської ради» (Бондарук Л. М.).
Методична розробка «Шляхи формування загальнокультурної компетентності у процесі
вивчення української мови та літератури і світової літератури» Новосад Н. В., вчителя
ЗОШ І–ІІ ст. с. Ощів Горохівського району (Сова О. О.).
Матеріали з досвіду роботи «Виховання національної свідомості учнів на уроках
української словесності засобами інноваційних технологій» Слабкевич О. Є., вчителя НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий садок» с. Льотниче Володимир-Волинського району (Сова О. О.).
Методичні рекомендації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
уроках трудового навчання» Заєць Н. М., вчителя трудового навчання КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 25» (Варемчук В. Я.).
Методичні рекомендації «Розвиток пізнавальної активності через інноваційні технології»
Кодорук М. І., вчителя трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1
(Варемчук В. Я.).
Методичні рекомендації «Ігрові прийоми як метод організації навчального процесу»
Лін В. В., вчителя трудового навчання КЗ «Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 5
Луцької міської ради Волинської області» (Варемчук В. Я.).
Методичні рекомендації «Впровадження інноваційних технологій на уроках трудового
навчання» Стамбульського С. Є., вчителя трудового навчання КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІ ст. № 10
– професійний ліцей Луцької міської ради» (Варемчук В. Я.);
Методичні рекомендації «Особливості використання комп’ютерного контролю знань
на уроках трудового навчання» Васько В. А., вчителя трудового навчання КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 19 Луцької міської ради Волинської області» (Варемчук В. Я.).
Методичні рекомендації «Застосування векторів у фізиці» вчителя фізики КЗ «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» Ярошевич Л. Я. (Савош В. О.).
Методичний посібник «Точки дотику фізики та математики» вчителя фізики Ткачука І. Г.,
вчителя математики Ткачук Т. В. Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою (Савош В. О.).
Методичні матеріали «Медико-педагогічний контроль на уроці фізичної культури»
Секунди О. Й., вчителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Павлівка Іваничівського району (Дикий О. Ю.).
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Методичні матеріали «Профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному середовищі»
Хитрич Л. М., учителя КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 3» Луцької міської ради (Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Методика навчання спортивної гри настільний теніс» Тесунова В. А.,
викладача фізичної культури Луцького коледжу рекреаційних технологій та права
(Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Самоконтроль студентів на заняттях з фізичної культури»
Тесунова В. А., викладача фізичної культури Луцького коледжу рекреаційних технологій та
права (Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Шлях у країну здоров’я» Пиріг В. О., учителя фізичної культури КЗ
«Луцький НВК № 26» Луцької міської ради (Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Варіативний модуль “Гімнастика”. 10 клас, дівчата» Пиріг В. О.,
учителя фізичної культури КЗ «Луцький НВК № 26» Луцької міської ради (Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Дозування навантажень на уроках фізичної культури» Секунди І. Й.,
вчителя ЗОШ І–ІІ ст. с. Старий Порицьк Іваничівського району (Дикий О. Ю.).
Методичні матеріали «Поурочне планування та методика проведення уроків фізичної
культури в 9 класі» Падалюк С. В., учителя Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1
(Дикий О. Ю.).
Методичні рекомендації «Використання інноваційних форм методичної роботи у формуванні
творчої особистості вчителя» Зелінської Л. М., заступника директора з навчально-виховної
роботи Рожищенського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» (Гуменюк М. У.).
Збірник матеріалів «Роль методичної роботи у професійному зростанні вчителя»
Кухарук Л. В., заступника директора з навчально-виховної роботи Луцького НВК «Школаінтернат – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою» (Гуменюк М. У.).
Методичні рекомендації «Нетрадиційні форми проведення засідань педагогічних рад»
Макогон Ж. З., заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І–ІІІ ст. с. Забороль
Луцького району (Гуменюк М. У.).
Методичні рекомендації «Логопедична допомога учням молодшого шкільного віку з
фонетико-фонематичними вадами мовлення» Стасюк Т. М., вчителя-логопеда КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІІ ст. № 25» (Барановська Р. Є.).
Методична розробка «Героями не народжуються – героями стають» Перцюк Г. М.,
вихователя КЗ «ЛНВК “ЗОШ–інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною
підготовкою” Луцької міської ради Волинської області» (Барановська Р. Є.).
Методична розробка «Формула особистості» Клімашевської О. О., вихователя КЗ «ЛНВК
“ЗОШ – інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою” Луцької
міської ради Волинської області» (Барановська Р. Є.).
Методична розробка «Go ahead! (Вперед до гри!)» Клімашевської О. О., Матьори О. Ф.,
вихователів КЗ «ЛНВК “ЗОШ–інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною
підготовкою” Луцької міської ради Волинської області» (Барановська Р. Є.).
Методична розробка «Фізична географія України. Матеріали до уроків (8 клас)»
Лепкої О. Ф., вчителя географії КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради»
(Юровчик В. Г.).
Методичні рекомендації «Активні методи навчання на уроках історії» вчителя НВК «ЗОШ
І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей» Савчук І. С. та вчителя «Луцької ЗОШ І–ІІ ст. № 11 – колегіум
Луцької міської ради» Левшонюк А. О. (Муляр О. П.).
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Методична розробка «Патріотичне виховання дошкільників засобами декоративноприкладного мистецтва» Байдюк Н. Р., керівника студії образотворчого мистецтва
«Дивосвіт» ВДЦЕВ (Муляр О. П.).
Методична розробка «Завдання для контролю навчальних досягнень студентів з курсу
“Педагогіка вищої школи”» Корміної Л. І., доцента кафедри педагогіки СНУ імені Лесі
Українки (Муляр О. П.).
Методичний збірник «Формування толерантної особистості на уроках словесності та
предметах суспільно-гуманітарного циклу у 5 класі» Попович В. Й., Пивовар Н. П.,
Граузе О. Є., вчителів Ківерцівської районної гімназії (Муляр О. П.).
Методичний збірник «Про завершення дослідно-експериментальної роботи з проблеми
“Технології моделювання уроку в сучасному навчальному закладі нового типу”». Укладач
Шиян Л. В. (Ясінська Н. В.).
Методичний збірник «Про завершення І етапу дослідно-експериментальної роботи з
проблеми “Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища”» (Ясінська Н. В.).
Методичний збірник «Про завершення І етапу дослідно-експериментальної роботи з
проблеми “Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах
інноваційного освітнього середовища”» (Миць М. Я.).
Методична розробка «Методика вивчення ірраціональних рівнянь з використанням
технологій проблемно-розвивального навчання» Хілько В. І., вчителя математики
Нововолинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області
(Трачук Т. В.).
Методичні рекомендації «Формування міжпредметної компетентності засобами предмета
математики» Чимрук О. В., вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс
ЗОШ І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей» Луцької міської ради (Трачук Т. В.).
Методичні рекомендації «Використання ІКТ на уроках математики як один із засобів
розвитку творчої особистості» Хаймик Г. А., вчителя математики ЗОШ І–ІІІ ст. с. Раків Ліс
Камінь-Каширського району (Трачук Т. В.).
Методичні рекоменації «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в початковій
школі» Шеремети А. В., учителя початкових класів ЗОШ І–ІІ ст. с. Ощів Горохівського
району Волинської області (Трачук Т. В.).
Стаття «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках
біології» методиста відділу фізико-математичних дисциплін Волинського ІППО Мацюк Л. В.
(Трачук Т. В.).
Збірник «Матеріали соціологічного опитування вчителів, батьків і учнів шкіл
Горохівського району» Кот Н. М., Ясінської Н. В. (Трачук Т. В.).
Методичні рекомендації «Навчання програмування в класах гуманітарного профілю
загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання середовища Скретч»
Костункевич Ф. В., учителя інформатики Маяківського НВК «ЗОШ–інтернат І–ІІІ ст. –
лінгвістичний ліцей» (Остапчук Л. Р.).
Комплект «Автоматизація роботи шкільної бібліотеки» Яцюка І. М., учителя інформатики
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Старий Загорів (Остапчук Л. Р.).
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6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів,
концепцій, положень тощо
Положення про обласну школу методиста-новатора завідувачів та працівників районних
(міських) методичних кабінетів (центрів): схвалено вченою радою ВІППО (протокол № 2 від
20.03.2015 р.) / укладач Ткачук Н. М.
Критерії оцінювання професійної діяльності завідувачів районних (міських) методичних
кабінетів / укладач Ткачук Н. М.
Освітньо-професійні
програми
підвищення
кваліфікації
вчителів
географії,
природознавства, економіки, біології та екології, хімії.
Турчик І. В. Організація науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів у закладі нового
типу : методич. посібн. / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 112 с.
Розробка проекту Положення про порядок роботи експертної комісії Волинського ІППО /
М. О. Сташенко, В. С. Вознюк, А. О. Корнейко, І. В. Турчик.
Методичні рекомендації щодо викладання предметів гуманітарного циклу у 2015/2016 н. р.
Методисти відділу.
Гешеліна Т. Б. Der Umweltschutz fängt bei dir ein : практикум : навч. посібн. / Т. Б. Гешеліна. –
Луцьк : ВІППО, 2015. – 34 с.
Положення про обласну виставку дидактичних та методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» / І. В. Шинкарук, С. М. Майко; за заг. ред. І. В. Шинкарук. – Луцьк :
ВІППО, 2015. – 30 с.
Методичні рекомендації щодо підготовки конкурсних матеріалів «Учитель року» / за заг.
ред. І. В. Шинкарук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 40 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних
навчальних закладів / І. В. Никитюк, О. М. Погонська. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 122 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів /
В. П. Іванова. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 93 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації заступників директорів шкіл з
виховної роботи / І. В. Никитюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 124 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогів-організаторів, класних
керівників / І. В. Никитюк, В. П. Іванова. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 121 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва та
художньої культури (інтегрований курс «Мистецтво») / Н. Л. Червінська. – Луцьк : ВІППО,
2015. – 109 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого
мистецтва та художньої культури (інтегрований курс «Мистецтво») / Н. Л. Червінська. –
Луцьк : ВІППО, 2015. – 98 с.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Маневицького району / авт.-упоряд. : М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 74 с.
Моніторинг ефективності діяльності освітніх округів Горохівського району / авт.упоряд. : М. Х.Махомед, Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 68 с.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Ратнівського району / авт.-упоряд. : М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 66 с.
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Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Турійського району / авт.-упоряд. : М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 64 с.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення моніторингових досліджень
ефективності роботи освітніх округів : [зб. методич. матеріалів] / авт.-упоряд.
М. Х. Махомед. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 37 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів /
С. М. Єндрущук, Л. М. Никитюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 122 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вихователів дошкільних
навчальних закладів / О. М. Березіна. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 134 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації завідувачів дошкільних
навчальних закладів / О. М. Березіна. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с.
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників музичних дошкільних
навчальних закладів / О. М. Березіна. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с.
Рекомендації щодо реєстрації на сайті проведення Волинської інтернет-олімпіади з
програмування та умови участі (Остапчук Л. Р.).
Рекомендації щодо реєстрації у роботі з системою Ejudge (Остапчук Л. Р.).
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу
Створено електронні бази даних:
– експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня та регіонального рівня –
2015;
– науково-дослідної теми Інституту (Вітюк В. В.).
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта «Християнська етика на
Волині» і сайта ВІППО, створення буклетів структурних підрозділів Інституту, видання
збірників, методичних розробок. (Протягом року, Рудь О. В.).
На сайті науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності
РМК(ММК) розміщено інформацію про наукову діяльність:
– банк суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня в межах теми
лабораторії;
– паспорти дослідно-експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
регіонального рівня;
– публікації наукових співробітників лабораторії;
– звіт науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) про роботу;
– інформація про проведені планові заходи всеукраїнського та регіонального рівнів.
Методичний супровід дослідно-експериментального проекту «Освітньо-інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку особистості» (Остапчук Л. Р.).
Участь у реалізації Національного проекту «Відкритий світ» (Остапчук Л. Р.).
Методичний супровід щодо створення інформаційної системи управління освітою та
впровадження проекту «Україна. ІСУО» (Остапчук Л. Р.).
Методичний супровід реєстрації учителів для сертифікації, передбачений проектом
Закону «Про освіту», шляхом тестування з предмета за технологією ЗНО.
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V. Науково-методична діяльність
1. Форми організації науково-методичної роботи
Науково-методичну роботу лабораторія проводить шляхом організації масових, групових
та індивідуальних форм роботи з педагогами: круглі столи, проблемні семінари, семінаритренінги, семінари-практикуми, майстер-класи, вебінари, скайп-конференції, індивідуальні
та групові консультації тощо.
Протягом року працівники Інституту організовували роботу 21 постійно діючого
семінару:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Барановська Р. Є.

2

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

3

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.,
Поліщук Н. А.

4

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

5

Барановська Р. Є.

6

Відділ природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

Назва заходу
Збереження й відновлення здоров’я учнів –
невід’ємна складова
освітнього процесу
Семінар методистів
Р(М)МК «Організація
та проведення ДПА та
ЗНО з української мови
і літератури у 2015 році»
Семінар керівників
експериментальних
навчальних закладів
регіонального рівня
«Інноваційний розвиток освітнього середовища навчального
закладу як результат
дослідно-експериментальної роботи»
Семінар-тренінг керівників методичних об’єднань учителів географії
«Формування ключових
і предметних компетентностей учнів шляхом
використання новітніх
технологій навчання
на уроках географії»
Години рухової активності у спеціальній школі
Круглий стіл керівників
методичних об’єднань
учителів економіки
«Формування та розвиток ключових та предметних компетенцій
на уроках економіки»
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Форма
підведення
підсумків
Методична
розробка,
інформація
на сайті ВІППО
Звіт на сайті
ВІППО,
рекомендації
для плану роботи

Дата
проведення

Кількість
учасників

05.02

20

11.03

25

27.03

25

Повідомлення
на сайті ВІППО

22.04

15

Інформація
на сайті ВІППО

28.04

20

13.05

25

Методична розробка, інформація
на сайті ВІППО
Інформація
на сайті ВІППО

7

Відділ природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

8

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

9

10

Відділ гуманітарних дисциплін,
Гешеліна Т. Б.,
Бондарук Л. М.,
Ураєва І. Г.
Коць В. В.

11

Коць В. В.

12

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.,
Тирак Р. О.,
Кащенюк Т. С.

13

Коць В. В.

14

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.,
Бондарук Л. М.

15

Відділ гуманітарних дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.,
Ураєва І. Г.

Семінар-практикум
керівників методичних
об’єднань учителів хімії
«Поєднання традиційних
та інноваційних підходів
у навчально-виховному процесі з хімії»
Семінар методистів
Р(М)МК «Історикокраєзнавча діяльність
як засіб патріотичного
виховання учнів»
Семінар методистів
Р(М)МК «Стратегічні
напрями розвитку
сучасної іншомовної
освіти»
Діти з особливими освітніми потребами: особливості
виховання та навчання
Розроблення і впровадження індивідуального
навчального плану
в умовах інклюзивної
форми навчання
Постійно діючий семінар
методистів районних
(міських) методичних
кабінетів «Інноваційна
діяльність методичних
служб з розвитку професійної компетентності
вчителя»
Психолого-педагогічні
стратегії та підходи
в роботі з дітьми
з особливими освітніми
потребами в умовах
інклюзивного навчання
Семінар методистів
Р(М)МК «Особливості
викладання української
мови та літератури, зарубіжної літератури та мов
національних меншин
у 2015 / 2016 н. р.»
Семінар методистів
Р(М)МК «Стратегічні
напрями розвитку сучасної іншомовної освіти
у 2015 / 2016 н. р.».
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14.05

18

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

14.05

19

Інформація
на сайті ВІППО

28.05

17

Інформація
на сайті ВІППО

29.05

30

19.06

30

Буклет,
методичний
порадник
Буклет,
методичний
порадник

18.06

20

Інформація
на сайті ВІППО

10.09

30

Буклет,
методичний
порадник

30.09

28

Інформація
на сайті ВІППО

06.10

23

Анкетування учасників семінару. Вироблення рекомендацій щодо удосконалення подальшої
співпраці методичних служб. Інформація на сайті ВІППО

16

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

17

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.,
Тирак Р. О.,
Кащенюк М. Р.

18

Відділ природничих
дисциплін,
Тирак Р. О.

19

Відділ інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.

20

Центр ЗНО та МД

21

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

Семінар-тренінг керівників методичних об’єднань учителів географії
«Самоаналіз та самооцінювання в роботі
вчителя географії»
Постійно діючий семінар методистів районних (міських) методичних кабінетів «Підвищення якості навчально-виховного процесу
з природничих дисциплін через оновлення змісту методичної роботи»
Семінар-практикум
керівників методичних
об’єднань учителів біології «Реалізація міжпредметних зв’язків
у системі шкільної
природничої освіти»
Школа молодого педагога «Диференціація
навчання інформатики
у старшій школі»
Методичні засади
типового алгоритму
організації та проведення локальних
моніторингових
досліджень якості
освіти
Обласний постійно діючий проблемний семінар «Міжпредметні
зв’язки як складова
компетентнісно орієнтованої математичної освіти» (Тема заняття –
«Розвиток інтелектуальних умінь учнів
при розв’язуванні задач
фізичного змісту»

12.10

20

Інформація
на сайті ВІППО

15.10

19

Інформація
на сайті ВІППО

21.10

21

Методичні
рекомендації

22.10

20

Публікація
на сайті ВІППО

29.10

32

Зб. матеріалів

18.12

25

Виступ,
вироблення
рекомендацій

Протягом року працівники Інституту організували і провели 23 проблемних семінари:

№ з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Дата
проведення

Назва заходу
Інноваційна діяльність як ефективна умова підви83

28.01

Кількість
учасників
31

Форма
підведення
підсумків
Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО

2

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

3

Центр ЗНО та МД

4

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.
Кафедра менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Варемчук В. Я.

5

6

7

Гуменюк М. У.

8

Вітюк В. В.,
Остапйовський О. І.,
Турчина Л. І.

9

Кафедра менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.

щення рівня професійної майстерності вчителя
Реалізація принципу наступності
при вивченні математики – необхідна
умова забезпечення якості шкільної
математичної освіти. (Для вчителів
математики і вчителів початкових
класів)
Особливості
управління
процедурами
пробного
тестування
Організація продуктивного навчання
на уроках географії
Підготовка учнів
до ЗНО з математики
Обласний семінар
для методистів
«Сучасний вчитель
як самодостатня
особистість
і професіонал»
Управління навчально-виховним
процесом у контексті сучасних
освітніх змін
Обласний семінар
для практичних
психологів та соціальних педагогів
«Психологічний
супровід навчальновиховного процесу в умовах
сучасної школи»
Урок математики
з використанням
проектних
технологій
навчання
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07.02

30

Круглий стіл
(обговорення
проблеми),
вироблення
рекомендацій

12.02

20

19.02

18

13.02

46

02.03

18

Інструкція щодо
роботи в програмі Джуліам.
Інформаційний
лист у ЗМІ
Інформація
на сайті
ВІППО
Виступ,
інформація
на сайті ВІППО
Методичні
рекомендації

16.03

18

Інформація
на сайті
ВІППО

21.04

20

Виступ

24.04

38

Виступ, вироблення методичних рекомендацій з проблеми
семінару-практикуму; інформація на сайті
ВІППО

10

Вітюк В. В.,
Остапйовський О. І.

11

Відділ інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.,
Матвіюк В. С.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

12

13

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

14

Гуменюк М. У.

15

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Варемчук В. Я.

16

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

17

Центр ЗНО та МД

Обл. навч.-метод.
19.05
семінар вчителів
природознавства
«Сучасний урок
природознавства в
системі особистісно орієнтованого
навчання»
Планування та ор- 03.06
ганізація роботи
методичного об’єднання вчителів
інформатики
Соціокультурний
07.10
аспект викладання
іспанської мови

25

Виступи

24

Інформація
на сайті
ВІППО

4

Реалізація принципу наступності
при вивченні математики – необхідна
умова забезпечення якості шкільної
математичної освіти
Створення освітньовиховного середовища для розвитку творчих здібностей учнів
Обласний семінар
методистів «Модернізація методів,
форм і засобів
у роботі вчителя
трудового навчання (технологій)»
Проблемний семінар-практикум керівників районних
(міських) методичних об’єднань вчителів англійської
мови на тему «Компетентнісний підхід до навчання
англійської мови.
Формування підприємливості та ініціативності на уроках англійської мови»
Підсумки ЗНО–
2015. Особливості
підготовки ЗНО–
2016

18.10

30

Колегіальне
обговорення.
Методичні
рекомендації
Дискусійна
трибуна,
вироблення
рекомендацій

25.10

21

Інформація
на сайті
ВІППО

23.10

14

Методичні
рекомендації

27.10

16

Письмові звіти
про проведення
відповідних
семінарів
у містах
та районах
з фотографіями та презентаціями

04.11

23

Аналітичні
таблиці, діаграми. Презентація
«Особливості
ЗНО–2016»
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18

Відділ природничих
дисциплін,
Тирак Р. О.,
Кащенюк М. Р.

19

Коць В. В.

20

Барановська Р. Є.

21

Кафедра менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

22

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

23

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.

Дослідницька
та проектна діяльність школярів
на уроках біології, хімії і в позаурочний час
Науково-методичні
основи професійного співробітництва
в інклюзивному
навчальному
закладі
Корекційні заняття СПО – одна
з ланок успішної
соціалізації дітей
з особливостями
психофізичного
розвитку
Методологія
та методи наукових досліджень
педагога. (Для педагогічних працівників та керівників НВК)

Основні напрями
трансформації
змісту навчання
французької мови
відповідно до компетентнісної
парадигми
іншомовного
спілкування
Толерантність як
цінність шкільної
освіти: методичний аспект

5.11

23

Методичні
рекомендації

17.11

30

Методичний
порадник

25.11

15

Методична
розробка,
інформація
на сайті
ВІППО

26.11

30

1. Програма
розвитку науково-дослідницької діяльності
вчителів.
2. Діагностика
рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності.
3. Комплексноцільова програма розвитку
науково-дослідницької діяльності старшокласників
Круглий стіл.
Інформація
на сайті
ВІППО

23

Інформація
на сайті
ВІППО

15.12

15.12

Протягом року працівники Інституту організували і провели 46 семінарів-практикумів:
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№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

Назва заходу

Дата
проведення

К-сть
учасників

Форма
підведення
підсумків
Інструкція для роботи з реєстраційною програмою «ЗНО–2015»
Лист «Про інформаційні сторінки
щодо реєстрації
на участь у зовнішньому оцінюванні 2015 року»
Технологічні
карти уроків
різних типів

1

Центр ЗНО та МД

Організація роботи
інформаційнореєстраційних пунктів.
Методика роботи
з реєстраційною
програмою ЗНО–2015

05.01

26

2

Кафедра менеджменту освіти,
Лук’янчук Г. Я.

21.01

42

3

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Моделювання уроків
різних типів. (Для педагогічних працівників
та керівників ЗНЗ)
Моделювання уроків
різних типів

21.01

35

Виступ,
вироблення
рекомендацій

22.01

30

Виступ

13.02

30

Виступ,
вироблення
рекомендацій

17.02

30

19.02

25

Запропоновано
методику діагностування
стану корпоративної культури
в КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 20»
Виступ,
дискусійна
трибуна

Упровадження наскрізної 26.02
ідеї формування здорового
способу життя дітей
та підлітків у діяльності
Школи, дружньої до
дитини. (Для вчителів
основ здоров’я базових
навчальних закладів)

25

4

5

6

7

8

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.

Актуальні проблеми
формування громадянської компетентності та
виховання патріо-тизму
молоді
Підготовка учнів
до ЗНО з математики.
Основні методи
розв’язування
планіметричних задач
Корпоративна культура
педагога ЗНЗ. (Для педагогічних працівників
та керівників ЗНЗ)

Розвиток пізнавального
інтересу учнів
при вивченні
математики

87

Повідомлення
на сайті ВІППО.
Модель
превентивної
освіти
Любешівського
району

9

10

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.
Центр ЗНО та МД

11

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

12

Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.

13

Центр ЗНО та МД

14

Відділ інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.,
Матвіюк В. С.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

15

16

17

18

19

Відділ інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
Гуменюк М. У.

Навчально-методичне
забезпечення викладання
фізики в 7 класі

05.03

36

Навчання персоналу
для роботи на пунктах
тестування. Підготовка
ПТ до основної сесії
ЗНО–2015
Основні напрямки трансформації змісту навчання
польської мови відповідно
до компетентнісної
парадигми іншомовного
спілкування
Наук.-практ. семінар
«Теоретичні основи
творчої психологопедагогічної взаємодії
у сучасному освітньому
середовищі»
Методика перевірки
відкритої частини тестових завдань ЗНО–2015
Семінар-практикум
учителів інформатики
«Використання вільного
програмного забезпечення
в навчальному закладі»
Організація роботи вчителя над науково-методичною проблемою.
(Тема заняття – «Урок
математики з використанням проектних
технологій навчання»)
Особливості викладання
інформаційних технологій в шкільному курсі
інформатики
Міжпредметні зв’язки
як засіб прикладної
спрямованості навчання
економіки та математики

18.03

20

23–25.03

30

Інформація
на сайті ВІППО

26.03.2015

18

Інформація
на сайті ВІППО

16.04
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Оцінювання
(тестування)

21.04

26

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

22.04

25

Виступ,
вироблення
рекомендацій

24.04

26

29.04

30

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО
Виступ

23.04

38

Теоретична
модель
особистісно
орієнтованого
уроку

23.04

19

Інформація
на сайті ВІППО

Особистісно орієнтований урок. Особливості
педагогічного спілкування. (Для педагогічних
працівників та керівників ЗНЗ)
Інноваційні підходи
до організації навчально-виховного процесу
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Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО
Презентації

20

21

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Відділ природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

22

Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.

23

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

24

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

25

Відділ інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

26

27

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Формування громадянсь- 28.04
кої компетентності учнів
на уроках історії України
та в позакласній роботі

30

Виступ

Семінар-практикум
вчителів економіки
та математики «Міжпредметні зв’язки
як засіб забезпечення
прикладної спрямованості навчання економіки та математики»
Наук.-метод. супровід
ХVІІІ Всеукр. турніру
юних математиків «Аналіз підходів до розв’язування задач ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних
математиків: практикум
(для вчителів математики ЗНЗ)»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (Перше
заняття – «Формування
в учнів уміння працювати з науково-популярною літературою»)
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (Друге
заняття – «Формування
дослідницьких умінь
старшокласників при
вивченні математики»)
Психолого-педагогічні
аспекти викладання
інформатики в початковій школі
Корпоративна культура
педагога ЗНЗ.
(Для педагогічних
працівників
та керівників ЗОШ)

27

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

Візуалізація інформації
як засіб поглибленого
осмислення художнього
тексту
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29.04

Квітень,
травень,
вересень

Методичні
рекомендації до
розв᾽язку задач,
інформація
на сайті ВІППО

30.04

30

Виступ,
вироблення
методичних
рекомендацій

15.05

30

Виступ,
вироблення
методичних
рекомендацій

27.05

29

Інформація
на сайті ВІППО

20.05

20

29.05

10

Запропоновано
методику діагностування
стану корпоративної культури
в ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Боголюби
Інформація
на сайті ВІППО,
підготовка
до публікації
матеріалів

28

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

29

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

30

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

31

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

32

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

33

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

34

Проблемний семінар
для керівників методичних об’єднань учителів
інформатики «Планування та організація
роботи методичного
об’єднання вчителів
інформатики»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (Третє
заняття – «Методика
розв’язування задач
з алгебри і теорії чисел:
вимоги до їх оформлення»)
Обласний семінар-практикум методистів районних
(міських) методкабінетів,
відповідальних за стан
викладання фізики, «Формування дослідницьких
умінь і навичок учнів при
підготовці до фізичних
інтелектуальних змагань»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (Четверте
заняття – «Методика
розв’язування планіметричних задач: вимоги
до їх оформлення»)
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (П’яте заняття – «Методи розв’язування нестандартних математичних задач засобами
математичного аналізу»)
Методика розв’язування
олімпіадних завдань з математики: Основні методи розв’язування завдань
для учнів 1–6 класів
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукраїнського турніру юних
математиків. (Шосте заняття – «Презентації розв’язань задач турніру
юних математиків: вимоги до їх оформлення»)
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03.06

24

Інформація
на сайті ВІППО

17.06

30

Виступ

26.06

15

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

17.07

30

Виступ

18.08

30

Виступ

27.08

30

16.09

30

Виступ, виокремлення основних
методів розв’язування олімпіадних завдань
Виступ

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
Відділ гуманітарних дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Поліщук Н. А.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Виховання національної
свідомості школярів
засобами фольклору
Розвиток пізнавальних
інтересів учнів 6–7
класів
Формування експериментально-дослідницьких
умінь молодших школярів
на уроках природознавства.
(Для вчителів початкових
класів Луцького району)
Реалізація компетентнісного підходу
в процесі вивчення
німецької мови
Діагностика рівня
саморозвитку в професійно-педагогічній
діяльності. (Для педагогічних працівників
та керівників НВК)

13.10

23

Виступ

16.10

19

21.10

25

Колегіальне обговорення. Методичні рекомендації
Методичні
рекомендації

22.10

17

Інформація
на сайті ВІППО

28.10

30

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

Шкільна бібліотека
як інформаційний центр
навчально-виховного
процесу

30.10

30

1. Діагностика
рівня саморозвитку в професійнопедагогічній
діяльності.
2. Виявлення
факторів впливу
на розвиток і саморозвиток педагогів
Виступ

Методика розв’язування
олімпіадних завдань
з математики. (Заняття
«Основні методи розв’язування олімпіадних
завдань з математики
для учнів 5–8 класів»)
Семінар-практикум
завідувачів РМК (ММК)
«Трансформування
наукових ідей
у педагогічну практику:
досвід та технології»
Технології моделювання
уроку в сучасному
навчальному закладі
нового типу

30.10

30

Виступ

03.11

26

Повідомлення
на сайті ВІППО

18.11

30

25.11

23

Розроблено модель уроку і представлено вчителями у технологічній карті уроку
Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО

Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Ткачук Н. М.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

Семінар вчителів ШНТ
«Використання інформаційних технологій на уроках історії з метою формування компетентної
особистості»
91

45

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.,
Трачук Т. В.,
Сусь С. І.

46

Гуменюк М. У.

Обласний семінар-практикум методистів районних (міських) методкабінетів відповідальних
за стан викладання фізики, математики, «Особливості викладання фізикоматематичних дисциплін
у 2015/2016 н. р.»
Науково-методичний
супровід формування
особистості засобами
естетичного виховання

25.11

19

Методичні
рекомендації

01.12

24

Інформація
на сайті ВІППО

Протягом року працівники Інституту організували і провели 18 семінарів-тренінгів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

2

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Муляр О. П.
Центр ЗНО
та МД

3

4

5

6

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

Назва заходу

Дата
проведення
17.03

Семінар «Створення
сприятливих умов
для розвитку особистості в поліетнічній
школі» (тренінг «Освіта для соціальної справедливості» в рамках
реалізації проекту
«Поширення досвіду
Центрів для батьків
у ромських громадах»)
Освіта для соціаль17.03
ної справедливості

Алгоритм роботи
уповноваженої особи
на пункті тестування
Використання
країнознавчих
матеріалів на уроці
німецької мови
Використання пісень
та відео на уроці
німецької мови
у початковій школі
Курс «Фінансова
грамотність»:
інтерактивні
методики
викладання

Кількість
учасників
13

Форма підведення
підсумків
Оцінка семінару
(анкетування).
Планування
подальших дій.
Звіт про проведення
координаторам
проекту. Інформація
на сайті ВІППО

Інформація на сайті
ВІППО

18.03
22.04

66

Онлайн-тестування

28.04

20

Методичні
рекомендації

26.05

18

Методичні
рекомендації

21.10.

22

Матеріали семінарутренігу та інтерактивний електронний навчальний посібник з курсу «Фінансова грамотність» учителі використовують на уроках економіки. Інформація
на сайті ВІППО

92

7

Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

8

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.

9

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

10

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

11

12

13

14

Науково-дослідна лабораторія
освітніх інновацій та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.,
Ткачук Н. М.

Семінар учителів економіки в рамках українсько-польського
проекту «Шкільна
академія підприємництва – 3» «Уроки
економіки з підприємницьким тлом»
Семінар для фахівців
психологічної служби
«Уроки з психології
з підприємницьким
тлом» у рамках проекту «Шкільна академія
підприємництва – 3»
Тренінг для молодих
учителів початкових
класів «Сучасний
учитель: розвиваємо
професійні якості»
у рамках програми
співпраці з розвитку
Міністерства закордонних справ РП
у 2015 р. «Шкільна
академія підприємництва – 3»
«Шкільна академія
підприємництва – 3»
«Уроки історії з підприємницьким тлом»
у рамках українськопольського проекту
«Шкільна академія
підприємництва – 3»
Семінар вчителів
історії «Уроки історії
з підприємницьким
тлом» у рамках українсько-польського
проекту «Шкільна
академія підприємництва – 3»
Фонетика і граматика – нові тенденції
у викладанні німецької як іноземної
«Шкільна академія
підприємництва – 3»

21–22.10

20

Узагальнена анкета
за результатами
уроків у школі

23.10

14

Узагальнена анкета
за результатами
уроків у школі

27.10

14

Інформація на сайті
ВІППО

27–28.10

20

28–29.10

22

Узагальнена анкета
за результатами
уроків у школі
Поширення
матеріалів проекту
для роботи на уроках
української
словесності

05– 06.11

20

Повідомлення на сайті
ВІППО, опрацьовано
анкети, апробація вчителями у навчальних
закладах уроків
історії з підприємницьким тлом

07–11.11

20

19–20.10

25

Сертифікати МОН
України і Гете-Інституту. Інформація
на сайті ВІППО
Узагальнена анкета
за результатами проведення уроків у школі

93

15

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

16

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

17

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.,
Ткачук Н. М.

18

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

Семінар учителів
географії «Уроки
географії з підприємницьким тлом»
в рамках українськопольського проекту
«Шкільна академія
підприємництва – 3»
Семінар учителів
польської мови «Формування комунікативної компетентності
учнів при вивченні
польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах».
(Тренінг «Інтеграція
колективу та робота
в групі»)
Семінар вчителів
фізики «Уроки історії
з підприємницьким
тлом» у рамках українсько-польського
проекту «Шкільна
академія підприємництва – 3»
Інтел. Навчання
для майбутнього

12–13.11

20

Узагальнена анкета
за результатами
уроків у школі

17.11

22

Інформація на сайті
ВІППО

25.11

21

Повідомлення
на сайті ВІППО

Протягом
року

106

Сертифікація

Протягом року працівники Інституту провели 15 інструктивно-методичних нарад:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО
та МД

2

Науково-дослідна
лабораторія освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.

Назва заходу

Дата
проведення
11.02

Нарада для відповідальних за проведення зовнішнього
незалежного
оцінювання
у районах / містах
області
Нарада завідувачів 25.02
районних (міських)
методичних кабінетів «Роль районних (міських) методичних кабінетів
у формуванні сучасного освітнього середовища
регіону»
94

Кількість
учасників
20

Форма підведення
підсумків
Інформаційнометодичні матеріали
для роботи
з педагогічними
працівниками

20

Повідомлення
на сайті ВІППО

3

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

4

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

5

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

6

Центр ЗНО
та МД

7

Центр ЗНО
та МД

8

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.,
Матвіюк В. С.

9

Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.

Організація та проведення державної
підсумкової атестації з математики
учнів 9-х та 11-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів
у 2014/2015
навчальному році
Підготовка
та організація
роботи у літніх
мовних таборах
(англійська мова)
Підготовка
та організація
роботи у літніх
мовних таборах
(німецька мова)
Про стан виконання організаційних
заходів з підготовки зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення дієвої взаємодії між управліннями та службами,
які допомагають
у проведенні
ЗНО – 2015
Нарада з відповідальними за пункти проведення
ЗНО. Нарада помічників відповідальних за пункти
проведення ЗНО
Нарада керівників
методичних об’єднань учителів інформатики «Планування та організація роботи методичного об’єднання вчителів інформатики»
Нарада-семінар
для методистів районних (міських)
методичних кабінетів) «Про вивчення математики
у 2015/2016 н. р.»

02.04

25

Вироблення
методичних
рекомендацій щодо
укладання добірок
(варіантів) завдань
для підготовки та
проведення ДПА

13.05

22

Інформація на сайті
ВІППО

13.05

12

Інформація
на сайті ВІППО

15.04

18

Передача на Волинському ТБ. Інструкція «Алгоритм дій
посадової особи при
отриманні інформації
про вчинення
(загрозу вчинення)
діяння з ознаками
терористичного
характеру»

22.04

35

Інформаційний лист
у ЗМІ «Готовність
до ЗНО–2015!»
Прес-конференція

03.06

24

Віртуальний
методичний кабінет

25.06

20

Методичні
рекомендації
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11

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.
Остапчук Л. Р.

12

Гісь І. В.

13

Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

10

14

15

Нарада завідувачів
районних (міських)
методичних кабінетів «Планування
роботи районних
(міських) методичних кабінетів»
Секційне засідання вчителів інформатики Володимир-Волинського
р-ну
Секційне засідання вчителів інформатики м. Луцька
Особливості організації навчальновиховного процесу
у четвертому класі
в 2015/2016 н. р.
Про вивчення
математики
у 2015/2016 н. р.
Особливості
викладання
фізикоматематичних
дисциплін у
2015/2016 н. р.

серпень

20

Інформаційний лист.
Проект структури
плану роботи РМК
(ММК)

25.08

18

Аналіз роботи
методичного
кабінету з питань
ІКТ

25.08

35

Аналіз результатів
олімпіади

26.08

16

28.08

25

Перегляд веб-конференції в режимі
онлайн-трансляції,
обмін думками

25.11

21

Вироблення методичних рекомендацій
щодо укладання добірок (варіантів) завдань для перевірки
предметних компетентностей учнів
8-х класів (алгебра,
геометрія)

Протягом року працівники Інституту провели 5 майстер-класів:
№
з/п
1

2

3

Підрозділ,
відповідальний
Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.,
Васійчук О. В.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
Відділ фізико-математичних дисциплін,
Савош В. О.,
Сокол Н. П.

Дата
проведення
28.01

Назва заходу

Компетентнісно
зорієнтований
підхід до навчальної
діяльності молодших школярів
Використання етно- 06.02
графічного матеріалу на уроках музичного мистецтва
Розвиток фізичного 17.03
мислення учнів під
час вивчення шкільного курсу фізики
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Кількість
учасників
26

Форма підведення
підсумків

25

18

Методичні
рекомендації,
публікація на сайті
ВІППО

4

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

5

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

Використання елементів ізотерапії
на уроках образотворчого мистецтва
Методика розв’язування задач
на розміщення
предметів
дослідницьким
методом

24.04

15

04.12

15

Обговорення проведеного заходу, вироблення методичних порад та рекомендацій для вчителів (категорія учасників – вчителі
початкових класів)

Протягом року працівники Інституту провели 12 круглих столів, засідань методичних
об’єднань, зустрічей тощо
№
з/п
1

2

3

4

5

Підрозділ,
відповідальний
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Відділ початкового навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
Фонд «Свобода і демократія» (Республіка Польща, Спілка
вчителів-полоністів
України ім. Габріелі Запольської)
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Дата
проведення
10.02

25

Вироблення
рекомендацій

12.03

26

Круглий стіл
за підсумками
заходу. Інформація
на сайті ВІППО

12.05

28

Другий
загальноукраїнський
диктант з польської
мови в рамках проекту
«Біло-червоне ABC»

23.05

140

http://monitorpress.com/ua/extensi
ons/s5-tabshow/35271389.html

Круглий стіл «До джерел
слов’янської традиції…»
(в рамках Днів слов’янської писемності та культури)

26.05

27

Інформація на сайтах ВІППО, управління освіти, науки
та молоді ВОДА
http://www.uon.vola
dm.gov.ua/news/voly
n/do-dzherel-slovyanskoyi-tradytsiyi/

Назва заходу
Круглий стіл учителів
історії «Підручники
з історії: проблеми
та перспективи»
Засідання методичного
об’єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови Локачинського району «Метод проектів як засіб творчої самореалізації особистості
учня»
Методичний
дискусійний клуб
«Початкова школа:
проблеми, пошуки,
здобутки»
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К-сть
учасників

Форма підведення
підсумків

6

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

7

Відділ інформатики та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Березіна О. М.

8

9

Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.

10

Відділ гуманітарних дисциплін,
Оніщук О. Р.
Відділ інформатики та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Відділ інформатики та ІКТ,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

11

12

Зустріч з членом-кореспондентом НАПН України, доктором педагогічних наук, професором,
завідувачем лабораторії
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки
НАПН України Пометун
Оленою Іванівною
Круглий стіл
«Робота в системі
Ejudge»
Педагогічний діалог
«Забезпечення наступності між дошкільною
і початковою ланками
при реалізації завдань
духовного, патріотичного і трудового виховання»
Методична панорама
«Навчально-розвивальне
середовище як педагогічна умова успішного
навчання молодших
школярів»
Круглий стіл до Дня
захисту прав людини
Круглий стіл «Підведення
підсумків Волинської
учнівської Інтернет-олімпіади з програмування»
Круглий стіл «Формування мережевого
освітнього простору»

15.09

75

01.10

6

03.11

21

18.11

26

07.12

33

Інформація
на сайті ВІППО

14.12

6

Наказ,
нагородження

16.12

16

Методична доробка

Сайт системи

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо
Творча майстерня учителів суспільно-гуманітарного циклу з проблеми «Інноваційні
технології викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». (Керівник Муляр О. П.).
Творча майстерня учителів математики «Саморозвиток школяра в умовах особистісно
орієнтованої парадигми математичної освіти». (Керівник Трачук Т. В.).
Педагогічна майстерня для учителів початкових класів «Контрольно-оцінювальна
діяльність вчителя». (Керівники Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.).
Авторська лабораторія «Формування природознавчої компетентності молодших
школярів». (Керівник Ягодинець Н. О., ЗОШ № 12 м. Ковель).
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Авторські лабораторії
В 2015 році при ВІППО функціонувало 23 обласні авторські лабораторії, створені на базі
досвіду роботи педагогічних працівників, що мають звання «Народний вчитель України»,
«Заслужений вчитель України», переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»:
– Пушкар Надії Степанівни, вчителя географії Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
№ 16, народного вчителя України. («Проектна діяльність вчителя як основа розвитку
проектної культури школяра»);
– Рудницької Ольги Борисівни, вчителя української мови та літератури Луцького НВК
«Гімназія № 14», переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002», заслуженого
вчителя України. («Проблемно-пошукова дослідницька діяльність учнів на уроках
української мови і літератури як невід’ємний складник розвитку творчої особистості»);
– Синьої Надії Антонівни, вчителя географії Луцького НВК «Гімназія № 14», переможця
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2003», заслуженого вчителя України.
(«Інноваційні технології як дієвий засіб підвищення ефективності на уроках географії»);
– Ягенської Галини Василівни, вчителя біології Луцької гімназії № 21
імені Михайла Кравчука, переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005»,
заслуженого вчителя України. («Формування дослідницьких умінь учнів у процесі
викладання біології»);
– Рашкевич Тетяни Василівни, вчителя образотворчого мистецтва Луківської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Турійського району, лауреата всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2007», вчителя-методиста. («Інноваційні підходи до викладання
образотворчого мистецтва в школі»);
– Жумик Лідії Володимирівни, вчителя математики Луцького НВК «Гімназія № 14»,
лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», вчителя-методиста. («Активізація
пізнавальної діяльності учнів через інноваційні технології»);
– Макарук Катерини Григорівни, вчителя української мови та літератури Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2010», вчителя-методиста. («Використання елементів лінгвістичного дослідження у
формуванні навчальних компетентностей учнів»);
– Трофимчук Світлани Вікторівни, вчителя англійської мови Луцької гімназії № 18,
лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», вчителя-методиста. («Навчання
творчого письма з використанням мультимедійних засобів навчання»);
– Прокопів Наталії Анатоліївни, вчителя образотворчого мистецтва Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 12, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».
(«Удосконалення графічних умінь і навичок учнів як засіб корекції проявів девіантної поведінки»);
– Ягодинець Наталії Олексіївни, вчителя початкових класів Ковельської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. № 1, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року
– 2011», заслуженого вчителя України. («Формування творчої особистості молодшого
школяра в процесі дослідницької діяльності»);
– Коширець Тетяни Анатоліївни, вчителя історії Луцького НВК «Гімназія № 14»,
переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2011».
(«Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку пізнавальної
активності учнів»);
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– Лукашевської Ірини Василівни, вчителя зарубіжної літератури Луцької загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. № 16, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель
року – 2011». («Розвиток логічного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури як
складова розвитку креативності особистості»);
– Балясевич Лариси Ярославівни, вчителя правознавства, вчителя-методиста Луцької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 15, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2010». («Соціалізація особистості через проблемно-ситуативне навчання»);
– Рибки Олени Борисівни, вчителя географії КЗ «Луцький НВК № 9», лауреата
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010», вчителя-методиста. («Формування
культури мислення засобами дослідницької діяльності на уроках географії»);
– Косміної Таміли Іванівни, вчителя біології КЗ «НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2012». («Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності
учнів на уроках біології інформаційно-комунікаційними засобами»);
– Піменової Тетяни Василівни, вчителя англійської мови КЗ «Луцька гімназія № 18
Луцької міської ради», лауреата всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012».
(«Подолання мовного бар’єру на демократичному уроці англійської мови»);
– Приходько Марини Іванівни, вчителя музичного мистецтва КЗ «Луцький НВК № 9»,
переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013», заслуженого вчителя України.
(«Використання фольклорного матеріалу на уроках музичного мистецтва»);
– Лабнюк Оксани Михайлівни, вчителя інформатики КЗ «Луцький НВК № 9», переможця
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013». («Розвиток
практичного мислення як засіб адаптації школяра у суспільно-інформаційному просторі»);
– Романюка Олега Олександровича, вчителя музичного мистецтва Луцького НВК
«Гімназія № 14», переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року –
2005», заслуженого вчителя України. («Розвиток вокально-хорових навичок школярів на
уроках музичного мистецтва»);
– Бусел Світлани Володимирівни, вчителя зарубіжної літератури та російської мови
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук.
(«Формування творчої особистості учня на уроках зарубіжної літератури»);
– Сушик Лесі Богданівни, методиста методичного кабінету управління освіти Луцької
міської ради, лауреата ІІІ всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист».
(«Методично-компетентнісна координація творчої самореалізації вчителів географії:
акмеологічний підхід»);
– Денесюк Наталії Михайлівни, вчителя географії КЗ «Луцький НВК Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради», лауреата всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року – 2014». («Реалізація творчого потенціалу особистості на засадах діяльнісного
підходу»);
– Сущика Михайла Михайловича, вчителя хімії загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Павлівка Іваничівського району Волинської області, переможця ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012». («Використання проблемного навчання як
одного із засобів формування пізнавального інтересу у процесі вивчення хімії»).
– Засідання керівників обласних авторських лабораторій «Організація діяльності обласних
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авторських лабораторій». (Січень, Майко С. М., ВІППО).
– Школа методиста «Підготовка педагогів до інноваційної діяльності: моделі, досвід,
проблеми та перспективи». (Травень, Шинкарук І. В., ВІППО).
– Школа методиста «Виставка дидактичних та методичних матеріалів: реалії та
перспективи». (Жовтень, Шинкарук І. В., ВІППО).
– Засідання керівників обласних авторських лабораторій «Використання педагогічних
нововведень, освітніх технологій, інновацій у роботі творчого вчителя». (Листопад,
Майко С. М., ВІППО).
Метою діяльності обласних авторських лабораторій є прискорення трансформації
перспективного педагогічного досвіду в широку вчительську практику, сприяння розвитку
професійної майстерності освітян області.
Основні завдання обласних авторських лабораторій:
– розробка, апробація та впровадження у практику роботи закладів освіти нових
концепцій та ідей, спрямованих на поглиблення змісту та якості освіти;
– інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою
працює лабораторія;
– створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду
та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти;
– пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної та
управлінської діяльності;
– сприяння підвищенню кваліфікації, розвитку професійної майстерності освітян області.
Обласні авторські лабораторії працювали за планами, затвердженими науковометодичною радою ВІППО (протокол № 1 від 19.02.2015 р.).
Навчальні заклади, на базі яких функціонували обласні авторські лабораторії,
створювали сприятливі умови для керівників щодо проведення науково-методичної та
дослідно-експериментальної роботи.
Школа резерву керівних кадрів
Протягом року працівники Інституту організували і провели чотири засідання школи
резерву керівних кадрів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.

Назва заходу

Дата
проведення
25.03

«Імідж. Лідерство.
Кар’єра» (проблемний
семінар – заняття
школи резерву керівних кадрів закладів
освіти району)
«Адаптивне управлін- 27.03
ня навчально-виховним закладом як складова демократизації
освіти» (заняття міської школи резерву
керівних кадрів)
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Кількість
учасників
32

Форма підведення
підсумків
Методичні
рекомендації
для створення
власного іміджу
керівника

31

Критерії оцінювання адаптивного
управління керівника навчального
закладу

3

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

4

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

«Організація виховної роботи. Робота
з батьками та громадськістю» (проблемний семінар – заняття школи резерву
керівних кадрів
закладів освіти)
«Педагогічна рада.
Нові підходи до її підготовки та проведення» (проблемний семінар – заняття школи резерву керівних
кадрів закладів освіти)

12.06

34

Тестовий контроль

03.11

35

Тестовий контроль

Школа молодого педагога
Протягом року працівники Інституту організували і провели 20 засідань школи молодого
педагога (вихователя, психолога тощо):
№
з/п
1

2

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.

3

Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.

4

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

5

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

Назва заходу
«Основи творчої
розробки сучасного
уроку математики»
«Особливості використання релігійного
аспекту в навчальновиховному процесі»
(засідання постійно
діючої школи молодого педагога вчителів курсів ДМС)
«Професійний саморозвиток учителя
математики в умовах
післядипломної педагогічної освіти» (обласна школа молодого вчителя математики)
Семінар-практикум
молодих учителів
географії «Контроль
та оцінювання навчальних досягнень
учнів з географії»
«Навчально-дослідницька діяльність
на уроках природознавства»

Дата
проведення
20.02

Кількість
учасників
25

Форма підведення
підсумків
Укладання
пам’ятки молодому
вчителю
математики

26.02,
29.10

14
21

Виконання
тестових завдань

27.02

27

Тестування

19.03

14

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

25.03

17

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО
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6

7

8

9

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Тирак Р. О.

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

10

Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Тирак Р. О.

11

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

12

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

13

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

14

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

«Моделювання
уроків математики».
(Тип уроку – урок
формування нових
знань)
Семінар-практикум
молодих учителів біології та хімії «Практична спрямованість
навчання біології
та хімії з використанням інноваційних
технологій»
Сучасні інноваційні
підходи до викладання української мови
і літератури
«Особливості організації навчально-виховного процесу з математики на засадах
компетентнісно орієнтованого підходу»
Семінар-тренінг молодих учителів біології
та хімії «Сучасний
урок біології та хімії
у контексті вимог
нового Державного
стандарту»
Семінар-тренінг молодих учителів географії
«Психолого-педагогічні аспекти організації
уроку географії»
Школа молодого педагога – вчителя французької мови «Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов»
Школа молодого
педагога – вчителя
німецької та іспанської мов «Сучасні
тенденції викладання іноземних мов»
Школа молодого
педагога – вчителя
англійської мови
«Сучасні тенденції
викладання
іноземних мов»

30.04

25

Презентація етапів
уроку

20.05

17

Методичні
рекомендації

16.09

9

18.09

25

Матеріали
для роботи,
методичні
рекомендації
Укладання пам’ятки молодому вчителю математики,
виступ

24.09

19

Методичні
рекомендації,
інформація
на сайті ВІППО

01.10

12

Інформація
на сайті ВІППО

Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО

20.10

20.10

8

Методичні
рекомендації

20.10

31

Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО
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15

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

16

Відділ початкового навчання
та дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

17

18

19

20

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

Школа молодого
педагога «Диференціація навчання
інформатики
у старшій школі»
Тренінг для молодих
учителів початкових
класів «Сучасний
учитель: розвиваємо
професійні якості»
Школа молодого педагога – вчителя зарубіжної літератури
«Сучасний урок зарубіжної літератури:
традиції та новації»
Школа молодого педагога – вчителя історії
«Вимоги до сучасного уроку історії»
«Роль задач у формуванні предметних
і життєвих компетентностей школярів»

22.10

20

Методичні
рекомендації

27.10

14

Інформація
на сайті ВІППО

28.10

11

Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО

30.10

19

Круглий стіл.
Інформація
на сайті ВІППО

01.12

30

«Використання про16.12
блемного методу
навчання на уроках
фізики та астрономії»

20

Презентація
добірок завдань
для перевірки
предметних
компетентностей
Методичні
рекомендації,
публікація
на сайті ВІППО

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду
Завершено перший рік вивчення досвіду
Адреса досвіду (прізвище, ініціали,
посада, навчальний заклад)
Сушик Л. Б., методист ММК управління
освіти Луцької міської ради
Теплякова С. М., учитель трудового
навчання КЗ «Луцький НВК ЗОШ I–II ст.
№ 10 – професійний ліцей Луцької
міської ради»
Савицька Т. О., вчитель історії, керівник
зразкового історичного музею ЗОШ
І–ІІІ ст. с. Уховецьк Ковельського р-ну
Киця А. І., директор Луцької
спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1
Рабчун В. М., заступник директора
з виховної роботи Затурцівської
спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Локачинського р-ну

Тема досвіду

Відповідальний

Методично-компетентнісна координація творчої самореалізації
вчителів географії: акмеологічний
підхід
Реалізація творчого ресурсу
особистості засобами уроків
трудового навчання

Григор’єва Н. В.

Використання музейних
експозицій у навчально-виховному
процесі
Управлінська компетентність
керівника як чинник розвитку
навчального закладу
Сучасні виховні технології
в системі роботи навчального
закладу

Камінська В. В.

104

Варемчук В. Я.

Гуменюк М. У.
Барановська Р. Є.

У 2015 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду
одинадцяти педагогів області:
Адреса досвіду (прізвище, ініціали,
посада, навчальний заклад)
Сушик Л. Б., методист ММК управління
освіти Луцької міської ради

Тема досвіду

Розвиток фізичного мислення
учнів під час вивчення шкільного
курсу фізики
Врублевська Т. Ф., учитель німецької
Реалізація компетентнісного
мови ЗОШ І–ІІІ ст. с. Воєгоща Каміньпідходу в процесі навчання
Каширського р-ну
німецької мови
Талашук Л. В., учитель української мови Розвиток творчих здібностей
та літератури НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий учнів як засіб соціальної адаптації
садок» с. Кортеліси Ратнівського р-ну
(2-й рік вивчення)
Герасимюк І. Л., учитель КЗ «Луцький
Робота з текстовою інформацією
НВК ЗОШ І–ІІІ ст. № 22 – ліцей
як засіб активізації пізнавальної
Луцької міської ради»
діяльності учнів (2-й рік вивчення)
Кутинець С. Г., директор НВК
Використання проектних технос. Залізниця Любешівського р-ну
логій в організації навчальновиховного процесу, управлінській
діяльності
Козубович Т. В., директор
Інноваційні підходи до навчання
Рожищенського НРЦ
дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах НРЦ
Приходько М. І., вчитель музичного
Музично-етнографічна скарбниця
мистецтва КЗ «Луцький НВК № 9 Луць- українського народу як джерело
кої міської ради», переможець всеукрасамоідентифікації сучасного
їнського конкурсу «Вчитель року–2013» школяра (2-й рік вивчення)
Черман М. К., учитель фізичної
Впровадження олімпійської
культури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Прилісне
освіти на уроках фізичної
Маневицького р-ну
культури (2-й рік вивчення)
Конашук В. Д., учитель фізики ЗОШ
Розвиток фізичного мислення
І–ІІІ ст. с. Переспа Рожищенського р-ну учнів під час вивчення шкільного
курсу фізики
Миронюк Л. І., вчитель початкових
Використання проектних
класів, учитель-методист Рожищенської технологій на уроках початкових
ЗОШ № 4
класів
Гніровська О. З., вихователь-методист
Педагогічні ігри в системі
ДНЗ № 10 м. Луцька
методичної роботи

Відповідальний
Савош В. О.
Гешеліна Т. Б.
Cова О. О.
Бондарук Л. М.
Гуменюк М. У.

Барановська Р. Є.
Червінська Н. Л.

Дикий О. Ю.
Савош В. О.
Єндрущук С. М.
Березіна О. М.

Протягом року в Інституті працювало 14 творчих груп, зокрема:
– Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі напрацювання
педагогів Волині, що викладають КДМС». (12.06, ВІППО. Результати роботи: визначення
переможців ХX обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС»). (Рудь О. В.).
– Творча група вчителів з дослідно-експериментальної роботи «Система роботи
педагогічного колективу щодо формування конкурентоспроможного випускника». (10.09,
КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. –
правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської
області». Результати роботи: підготовка до друку узагальнюючих матеріалів з дослідно105

експериментальної роботи). (Лук’янчук Г. Я.).
– Творча група вчителів з дослідно-експериментальної роботи «Управління процесом
формування соціальної компетентності учнів вечірньої (змінної) школи». (24.09, КЗ «Луцька
вечірня (змінна) школа» Луцької міської ради Волинської області. Результати роботи:
підготовка звітних матеріалів з дослідно-експериментальної роботи). (Лук’янчук Г. Я.).
– Творча група вчителів економіки «Курс “Фінансова грамотність”»: досягнення, проблемні
питання та завдання на майбутнє». (27.01, ВІППО. Результати роботи: видано методичний
посібник «Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором “Фінансова грамотність”»).
(Гребенюк Т. С.).
– Творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних компетентностей
вчителя». (12.11, ВІППО). (Бацмай С. А.).
– Творча група вчителів історії «Інноваційні технології викладання історії в школах»,
(28.05, 03.06, ВІППО. Результати роботи: вироблення рекомендацій; друк матеріалів у
«Педагогічному пошуку». – № 3.). (Мочкіна Л. І.).
– Творча група вчителів французької мови «Розвиток діяльнісних здібностей учня як
пріоритетної характеристики компетентнісної технології навчання іншомовного
спілкування». (15.09, ВІППО). Результати роботи: планування та розподіл завдань для
підготовки спільного методичного збірника з розробок уроків французької мови, підготовка
інформації на сайт у розділ «На допомогу вчителю французької мови». (Ураєва І. Г.).
– Творча група вчителів німецької мови «Шляхи та можливості реалізації досвіду
педагогів Німеччини на уроці в українській школі». (23.01, 19.03, 21.10). Результати роботи:
укладено навчально-методичний посібник «Der Umweltschutz fängt bei dir an» (Захист
навколишнього середовища починається з тебе). (Гешеліна Т. Б.).
– Творча група вчителів іспанської мови «Соціокультурний аспект викладання іспанської
мови як другої іноземної». (18.02, 14.04). Результати роботи: укладено посібник
«Тематичний матеріал для усного мовлення з іспанської мови». (Гешеліна Т. Б.).
– Творча група вчителів зарубіжної літератури «Візуалізація інформації як засіб
поглибленого осмислення художнього тексту». (29.05, 10.12). (Бондарук Л. М.).
– Творча групи вчителів російської мови «Апробація підручників з російської мови для
5 класу». (20.05). (Бондарук Л. М.).
– Творча група вчителів образотворчого мистецтва «Організація та проведення апробації
навчальних підручників з образотворчого мистецтва для 5 класу». (26.01, 21.05).
(Червінська Н. Л.).
– «Методика формування толерантності учнів у процесі навчання суспільствознавчих
предметів». (20.05, ВІППО. Результати роботи:
опрацьовано нормативно-правову та
джерельну базу, електронні ресурси з проблеми). (Муляр О. П.).
– «Дидактичні можливості предметів суспільствознавчих предметів у формуванні
толерантності учнів». (12.11, ВІППО. Результати роботи: проаналізовано навчальні програми
з історії України та всесвітньої історії (5–11 класи), курсу «Людина і світ» (11 клас),
визначено теми для моделювання уроків). (Муляр О. П.).
– Творча майстерня учителів математики «Саморозвиток школяра в умовах особистісно
орієнтованої парадигми математичної освіти». (16.01, 06.03, 06.09, 13.11, ВІППО. Результати
роботи: ознайомлено вчителів з технологіями побудови індивідуальних освітніх траєкторій
школярів при навчанні математики. Проведено практичні заняття, на яких вчителі оволоділи
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вмінням організовувати навчання математики учнів 5–6 та 7–9 класів за індивідуальними
освітніми траєкторіями в умовах класно-урочної системи. Вчителям поставлено завдання
працювати над розробкою навчально-методичних матеріалів, використання яких дозволить
їм успішно будувати індивідуальні освітні траєкторії та обирати завдання для учнів з
урахуванням їхніх можливостей, індивідуальних особливостей та стилю інтелектуальнотворчої діяльності.
Обговорено питання про надання практичної допомоги учням у написанні, оформленні та
захисті науково-дослідницьких робіт. Розроблено методичні рекомендації вчителю
математики щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів. Запропоновано
орієнтовну тематику науково-дослідницьких робіт, списки рекомендованих джерел.
Розроблено методичні рекомендації вчителям математики щодо організації та проведення
майстер-класу. (Трачук Т. В.).
– Обласна школа молодого вчителя математики з проблеми «Професійний саморозвиток
учителя математики в умовах післядипломної педагогічної освіти» (лютий, квітень, вересень,
грудень). (Трачук Т. В.).
– Творча група вихователів дошкільних навчальних закладів «Система освітньої роботи з
дітьми раннього віку за програмою «Оберіг». (Протягом року, ВІППО. Результати роботи:
видано посібник «Система освітньої роботи з дітьми раннього віку»). (Березіна О. М.).
– Динамічна група вихователів дошкільних навчальних закладів «Забезпечення
педагогічної підтримки сім’ї, підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку й
освіти, охорони та зміцнення здоров’я дітей». (Протягом року, ВІППО. Результати роботи:
видано методичні рекомендації). (Березіна О. М.).
– Педагогічна майстерня для учителів початкових класів «Контрольно-оцінювальна
діяльність вчителя». (18.02, ВІППО. Результати роботи: розроблено методичні рекомендації).
(Єндрущук С. М., Никитюк Л. М.).
– Творча група вчителів інформатики «Використання вільного програмного забезпечення
в школі». (семінари 21.04. (Турійський район), засідання творчої групи 26.12 (ВІППО).
Результати роботи: методичні посібники). (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
– Творча група вчителів інформатики «Організація роботи обдарованих дітей засобами онлайнтехнологій». Результати роботи: методичні посібники. (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
З метою удосконалення професійної та управлінської компетентності керівників шкіл
проведено 11 курсів для директорів ЗНЗ, їх заступників з навчально-виховної роботи, а
також новопризначених керівників шкіл, резерву, якими охоплено 272 осіб при планізамовленні 270. Навчально-тематичні плани курсів передбачали систематизацію та
поглиблення знань з наукових основ теорії і практики управління, підвищення психологопедагогічної, фахової підготовки, вдосконалення навичок володіння інформаційнокомунікаційними технологіями, правової, фінансово-господарської компетентності,
ознайомлення з педагогічними, управлінськими, інноваційними технологіями, досвідом.
Значна увага приділялася навчанню новопризначених керівників шкіл. Важлива складова −
курси «Введення у посаду директора (заступника) ЗНЗ», характерною особливістю яких були:
– ознайомлення із науковими основами управління, психологією педагогічного
менеджменту, сучасними освітніми технологіями;
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– 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.
Для активізації навчального процесу на курсах, посилення його практичної спрямованості
проводилися семінарські, практичні заняття, дискусії, моделювання управлінських рішень,
педагогічних ситуацій, використовувались 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 навчальновиховного процесу, управлінської діяльності, робочим місцем керівника, навчальноматеріальною 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 організовано проблемні семінари з тем:
– «Управління навчально-виховним процесом у контексті сучасних освітніх змін» (16.03,
м. Луцьк);
– «Створення освітньо-виховного середовища для розвитку творчих здібностей учнів»
(25.10, Ківерцівський р-н).
Для новопризначених керівників ЗНЗ проведено семінари-практикуми:
– «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, управлінської
діяльності» (23.04, Луцький р-н);
– «Науково-методичний супровід формування особистості засобами естетичного
виховання» (01.12, м. Луцьк).
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

2

Кафедра менеджменту освіти.
Відповідальна за
проведення –
Корнейко А. О.
Учасники:
Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Турчик І. В.

20.01

К-сть
учасників
27

29.01

53

Дата
проведення

Назва заходу
«Складові управлінської культури керівника
навчального закладу»
(семінар-практикум
для керівників
навчальних закладів)
«ЗНО–2015: традиції
і новації»
(проблемний семінар
для керівників ЗНЗ
І–ІІІ ст. області)
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Форма
і результати участі
Тестовий контроль

Виступи.
Інформація на сайті
ВІППО

3

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

4

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.,
Корнейко А. О.

5

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.

6

Кафедра
менеджменту
освіти,
Остапйовський І. Є.

7

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

8

Кафедра
менеджменту
освіти,
Остапйовський І. Є.

9

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

«Складові управлінської культури керівника навчального закладу» (семінар-практикум для керівників
навчальних закладів)
«Розвиток управлінської культури керівника навчального закладу» (науково-практичний семінар для керівників навчальних
закладів)
«Впровадження здоров’язбережних технологій у навчальний
процес» (методичний
модуль-блочний
семінар керівників
навчальних закладів)
«Теоретико- методологічні засади формування професійного іміджу керівника загальноосвітнього навчального закладу» (науковометодичний семінар
для директорів шкіл)
«Мотиваційна сфера
управлінської культури керівника навчального закладу» (семінар-практикум для
керівників навчальних
закладів)
«Методичні засади
типового алгоритму
організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти»
(семінар-практикум
для заступників
директорів гімназій,
ліцеїв, колегіумів)
«Організаційна
культура навчального
закладу» (проблемний
семінар для директорів шкіл)

23.02

31

Модель управлінської
культури керівника
навчального закладу

25.03

42

Модель управлінської
культури керівника
навчального закладу

20.04

48

Рекомендації
з упровадження
здоров’язбережних
технологій
у навчальний процес

07.05

24

Методичні рекомендації
щодо формування
професійного іміджу
керівників навчальних
закладів

21.10

25

Тестовий контроль

Доповідь

29.10

30.10
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32

Психолого-педагогічні
рекомендації підвищення
рівня корпоративної
культури закладу

10

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.,
Корнейко А. О.

11

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

12

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

13

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

14

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.

«Мотиваційна сфера
управлінської діяльності керівників
навчальних закладів»
(проблемний семінар
для керівників
навчальних закладів)
«Моніторинг якості
профкомпетентності
педагогічних кадрів»
(семінар-практикум
для керівників навчальних закладів)

18.11

28

Інформація на сайті
ВІППО

25.11

37

Технології оцінювання
професійної
компетентності педагогів

«Управлінська компетентність керівника –
запорука успішного
функціонування освітнього закладу в умовах ЗОШ–інтернат»
(семінар-практикум
для керівників
навчальних закладів)
«Організація науково-дослідницької
діяльності вчителів»
(проблемний семі-нар
для заступників
директорів ЗНЗ)

27.11

38

Тестовий контроль

16.12

40

Методичний посібник

«Планування кар’єри
01.12
як елемент формування
професійної культури
керівника навчального
закладу» (семінар-практикум для керівників
нав-чальних закладів)

24

Анкетування

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо
– Науково-методичний супровід організації та проведення обласного туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2015» в номінаціях: «Українська мова та література»,
«Образотворче мистецтво», «Хімія», «Правознавство». Підготовка матеріалів переможця
обласного туру до участі у заключному турі конкурсу. (Січень–березень, Шинкарук І. В.,
Сова О. О., Кащенюк М. Р., Червінська Н. Л., Оніщук О. Р.).
– Тренувальні збори переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2015» в номінаціях: «Українська мова та література», «Образотворче мистецтво», «Хімія»,
«Правознавство». (Січень–лютий, Шинкарук І. В., Сова О. О., Кащенюк М. Р., Червінська Н. Л.,
Онищук О. Р.).
– Свято вшанування учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». (Квітень,
Шинкарук І. В., Червінська Н. Л., Сова О. О., Кащенюк М. Р., Онищук О. Р., ВІППО).
– Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності». (Вересень–листопад,
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Майко С. М., ВІППО).
– Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. (Квітень, вересень, Майко С. М.,
ВІППО).
– Науково-методичний супровід організації та проведення ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». (Вересень, грудень, Шинкарук І. В.,
Майко С. М., ВІППО, навчальні заклади області).
– Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист». І тур (обласний): лютий–
серпень; ІІ тур (всеукраїнський): вересень–листопад. (Шинкарук І. В., ВІППО).
– У співпраці з методистами Р(М)МК організація і проведення фестивалю уроків курсів
духовно-морального спрямування (ЗНЗ Волинської обл.). (Січень, Сташенко М. О.,
Рудь О. В.).
– Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу Х Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2015». (Лютий,
ВІППО, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
– Науково-методичний супровід проведення ІІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2016» в номінації «Історія» (07–11.12.2015 р. 14 учасників –
учителів історії) та «Англійська мова».
– Підготовка матеріалів переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2016» до участі у IV турі. (Мочкіна Л. І., Бацмай С. А.).
– Організація та науково-методичний супровід проведення всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» у номінації «Українська мова та література». (Сова О. О.).
– Науково-методичний супровід підготовки і проведення ІІ (обласного) етапу
всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Учитель року – 2016» в номінації
«Математика». Консультативна допомога вчителям математики в підготовці до конкурсних
змагань. Участь у роботі журі конкурсу. Підготовлено завдання письмової контрольної
роботи. (Сусь С. І.).
– Організація та проведення обласного етапу всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у
2014/2015 н. р. (Січень – лютий, Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Організація та проведення І етапу всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти. (Лютий – червень,
Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Організація та проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року» в 2015 році. (Листопад, Никитюк І. В., Іванова В. П.).
– Організація та проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Інноваційний
урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в 2015 році.
(Квітень, Дикий О. Ю.).
– Науково-методичний супровід підготовки і проведення ІІ (обласного) етапу
всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Учитель року – 2016» в номінації
«Математика». Консультативна допомога вчителям математики в підготовці до конкурсних
змагань. Участь у роботі журі конкурсу. Підготовка завдань письмової контрольної роботи.
(Трачук Т. В.).
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«Учитель року – 2015»
Проведено обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінаціях
«Українська мова та література», «Образотворче мистецтво», «Хімія», «Правознавство».
У ІІ (обласному) турі конкурсу взяли участь 49 педагогів з п’ятнадцяти районів та міст
Ковеля, Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська. З них: 14 педагогів у номінації
«Українська мова та література», 10 – «Образотворче мистецтво», 13 – «Хімія», 12 –
«Правознавство».
Порівняно з попереднім конкурсом склад учасників обласного туру за педагогічним
стажем омолодився: 16 педагогів – від 5 до 10 років, що складає 32 % учасників,
переважають педагоги, які працюють від 10 до 20 років, – 23 особи (47 %), 12 учасників
конкурсу мають стаж понад 20 років (24 %).
Відділи освіти Камінь-Каширської, Луцької, Рожищенської райдержадміністрацій та
управління освіти Луцької міської ради представили учасників у всіх чотирьох номінаціях
конкурсу.
Цього року успішно виступили вчителі міста Луцька, які стали переможцями у чотирьох
номінаціях. Лауреатами у трьох номінаціях стали педагоги Маневицького району; у двох –
міста Ковеля та Горохівського, Ратнівського, Старовижівського районів; в одній – міста
Нововолинська та Володимир-Волинського, Ківерцівського, Ковельського, Луцького,
Любешівського, Любомльського, Рожищенського, Турійського районів.
Серед учасників обласного туру конкурсу – 36 педагогів із сільських шкіл, що становить
73 %, 13 – міських (27 %).
Суттєво активізували роботу з творчими педагогами порівняно з попереднім конкурсом
методичні кабінети міст Луцька (начальник Лещенко З. Б.) та Ковеля (завідувач
Верчук С. С.), Маневицького (завідувач Пацаманюк С. В.), Ратнівського (завідувач Ганжа Т. А.),
Горохівського (завідувач Вітинська О. Ф.), Старовижівського (завідувач Демчук Г. В.)
районів.
На високому організаційному рівні проведено очний етап обласного конкурсу «Учитель
року – 2015». Варто відзначити вагому організаційну роботу у створенні належних умов
проведення конкурсних випробувань комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені
Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (директор Ковальчук О. О.),
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 11
– ліцей”» міста Ковеля (директор Сидорук Г. О.), Підгайцівського навчально-виховного
комплексу «ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» Луцького району (директор Скороход Ж. К.),
Рожищенського навчально-виховного комплексу № 4 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –
гімназія» Рожищенського району (директор Яблонський Ю. М.).
Обласний тур засвідчив високий рівень підготовки учасників конкурсу «Учитель року –
2015», які продемонстрували професійну майстерність, глибоку обізнаність із сучасними
досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики викладання
відповідних предметів, розуміння головної мети освіти – реалізації нової стратегії навчання
як важливої складової розвитку особистості, створення освітньої моделі, яка б відповідала
потребам сьогодення та забезпечувала реалізацію освіти впродовж усього життя. Свої ідеї і
творчі знахідки вони вдало втілювали під час проведення майстер-класів, конкурсних уроків,
демонструючи інноваційні форми роботи з учнівськими колективами.
Результатом злагодженої спільної праці навчальних закладів, методичного кабінету
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управління освіти Луцької міської ради, Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти стали успішні виступи наших переможців у заключному турі конкурсу (два педагоги
стали фіналістами):
– Янчук Ольга Адольфівна, вчитель образотворчого мистецтва КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради»;
– Трофімук Майя Богданівна, вчитель хімії КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради Волинської області».
А Бондар Віталій Олексійович, учитель правознавства КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради», став лауреатом заключного туру конкурсу (друге
місце).
Обласний та заключний тури підтвердили значимість всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2015» у виявленні та підтримці творчої праці педагогічних працівників, підвищенні їх
професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, приверненні уваги
громадськості, органів влади до освітянських проблем, засвідчили піднесення ролі вчителя у
суспільстві.
«Учитель року – 2016»
У 2015 році проведено І та ІІ тури всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в
номінаціях: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».
Конкурс проведено у такі терміни:
– І тур (районний, міський) – листопад;
– ІІ тур (обласний):
– 30 листопада – 4 грудня – «Математика» (КЗ «Навчально-виховний комплекс
“Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 11 – ліцей”» міста Ковеля»);
– 7–11 грудня – «Історія» (Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 4 м. Ківерці Волинської
області);
– 14–18 грудня – «Англійська мова» (КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради
Волинської області»);
– 21–25 грудня – «Захист Вітчизни» (Волинський обласний ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою).
Під час проведення обласного туру педагоги-учасники пройшли такі конкурсні
випробування: тестування з фахової майстерності (передбачає тестові питання з фаху,
психології, педагогіки та ускладнене завдання відповідно до навчального предмета),
майстер-клас, оцінювання Інтернет-ресурсу вчителя (заочно), урок, підготовка навчального
проекту. Під час ІІ (обласного) туру конкурсу проводилася співбесіда з учасником, у якій
конкурсант у довільній формі представляв власний досвід роботи.
У ІІ (обласному) турі конкурсу взяли участь 57 педагогів області.
***
Організація та проведення обласного етапу всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у
2014/2015 навчальному році (відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації «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). Відповідно до
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наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації «Про
підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у 2014/2015 навчальному році» від
27.03.2015 р. № 155 визначено переможців обласного етапу конкурсу в номінаціях:
– «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва» – Мельник Наталію Георгіївну,
керівник гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості;
– «Керівник гуртка циркового та театрального мистецтва» – Луговського Віктора
Івановича, керівник гуртків Палацу учнівської молоді м. Луцька;
– «Керівник гуртка хореографічного мистецтва» – Солоп Марію В’ячеславівну, керівник
гуртків Ковельського палацу учнівської молоді ім. Івана Франка.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про результати завершального
3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів “Джерело творчості” від 15.05.2015 р. № 533 призером завершального
етапу визнано Луговського Віктора Івановича, керівника гуртків Палацу учнівської молоді
м. Луцька, лауреатом – Мельник Наталію Георгіївну, керівника гуртків Нововолинського
центру дитячої та юнацької творчості. (Січень–лютий, Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (відповідно до наказу
управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення
І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти» від 29.01.2015 р. № 40). Відповідно до наказу
управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про
підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 23.09.2015 р. № 135 визначено
переможців І етапу.
У категорії «Навчальні програми за туристсько-краєзнавчим напрямом»:
– збірник навчальних програм гуртків туристсько-краєзнавчого напряму (автори: Гнатюк
В. Д., Грабинська Л. Д., Гуцаленко В. І., методисти, Климук М. Г., завідувач відділу,
Корнійчук А. М., заступник директора, Поліщук Л. М., керівник гуртків Центру туризму,
спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації);
– навчальна програма туристсько-краєзнавчого гуртка «Етнографічне краєзнавство»
(автор Хмелярська Л. В., завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Центру туризму, спорту
та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації).
У категорії «Навчальна література за туристсько-краєзнавчим напрямом»:
– рукопис «Формування історичної пам’яті шляхом краєзнавчої, пошуково-дослідницької
роботи» (автори: Толстіхін Л. М., директор, Маслай Г. С., завідувач методичного відділу,
Корнійчук А. М., заступник директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації);
– рукопис «Проведення краєзнавчої роботи в структурі комплексного навчальнотренувального туристсько-краєзнавчого полігона» (автори: Гнатюк В. Д., методист Центру
туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
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державної адміністрації, Гордовська І. В., вчитель біології, Павліха Л. В., вчитель історії
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Боратин Луцького району);
– рукопис «Проведення змагань з пішохідного туризму в закритих приміщеннях у
структурі комплексного навчально-тренувального туристсько-краєзнавчого полігона»
(автори: Гнатюк В. Д., Черчик О. А., методисти Центру туризму, спорту та екскурсій
управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації);
– рукопис «Краєзнавчі вікторини і тести» (автори: Хмелярська Л. В., завідувач
туристсько-краєзнавчого відділу, Кравчук І. В., Грабинська Л. Д., методисти,
Поліщук
Л. М., керівник гуртків Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації).
У категорії «Навчальна література за військово-патріотичним напрямом»:
– рукопис «Військово-патріотичне виховання учнівської молоді» (автор Оришко О. О.,
інструктор Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації).
(Лютий–червень, Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Організація та проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2015» в номінації «Образотворче мистецтво». Тренувальні збори та підготовка матеріалів
переможця обласного туру до участі у заключному турі конкурсу. (Січень – травень,
Червінська Н. Л.).
Підготовка організації та проведення свята вшанування учасників всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2015». (13 травня, Шинкарук І. В., Червінська Н. Л.).
Організація та проведення 2-го (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року» в 2015 році (відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення 2-го (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року” у 2015 році» від 05.10.2015 р. № 163).
Переможцями туру визнано:
– у номінації «Класний керівник 5–7 класів» – Бондарович Тетяну Василівну, ВолодимирВолинська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 1 Володимир-Волинської міської ради;
– у номінації «Класний керівник 8–9 класів» – Шпалерчук Наталію Василівну, КЗ «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради»; Сидорук Людмилу
Володимирівну, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради»;
– у номінації «Класний керівник 10–11 класів» – Федун Любов Зіновіївну, Нововолинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 5 Нововолинської міської ради.
За результатами ІІІ (всеукраїнського) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник
року» у 2015 році Шпалерчук Наталія Василівна, класний керівник Комунального закладу
«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради», – лауреат конкурсу.
(Листопад, Никитюк І. В., Іванова В. П.).
Організація та проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний
урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в 2015 році
(відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
«Про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу” в 2015 році» від
06.04.2015 р. № 167). Войцеховський Віктор Володимирович, вчитель фізичної культури
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Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, став
переможцем ІІ (обласного) туру конкурсу та переможцем фіналу Всеукраїнського конкурсу
«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в
номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури». (Квітень, Дикий О. Ю.).
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;
– 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;
– забезпечено участь у міжнародних конкурсах та учнівських програмах, організованих
Американськими радами (Програма учнівського обміну в рамках програми FLEX) та
Посольством США в Україні. (Бацмай С. А.);
– здійснено науково-методичний та організаційний супровід проведення ІV етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури (29 учасників). (22–26 березня,
Бондарук Л. М.);
– організовано та проведено обласний літературний конкурс декламаторів польської поезії
імені Юліуша Словацького (41 учасник). (14 травня, Бондарук Л. М.);
– організовано та проведено Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням, – ІІІ етап. (Січень–лютий, Сова О. О., Мочкіна Л. І.);
– організовано та проведено Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка. (IV етап – січень, ІІ етап – листопад, ІІІ етап –
грудень, Сова О. О.);
– організовано участь учнів у складанні іспитів з англійської мови міжнародного зразка
Cambridge Exams (рівнів А1 – В2). (Бацмай С. А.);
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– організовано участь учнів у складанні іспитів з французької мови міжнародного зразку
DELF (рівнів А1 – В2). (Ураєва І. Г.);
– організовано та проведено літературно-мистецьке свято для учнів, які вивчають
польську мову, «Різдво йде!». (17 грудня, Бондарук Л. М.);
–
організовано
проведення
Всеукраїнського
учнівського
конкурсу
юних
суспільствознавців «Кришталева сова». (Лютий, Оніщук О. Р.);
– організовано та проведено Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:
підготовка завдань для проведення ІІ етапу; підготовка завдань для проведення ІІІ етапу;
організаційне забезпечення проведення ІІІ етапу; підготовка звіту й заявки на участь у
IV етапі та забезпечення участі учнів у IV етапі; організаційне забезпечення проведення
ІV етапу;
– організовано та проведено всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»;
– проведено ІІІ етап всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія
України і державотворення». У ІІІ етапі взяло участь 68 учнівських робіт (січень 2015 р.).
Відправлено 5 учнівських робіт для участі у IV етапі конкурсу;
– проведено Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека – 2015» для учнів 5–11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Взяло участь 1746 учнів (5 кл. – 238 учнів; 6 кл. –
425 учнів; 7 кл. – 318 учнів; 8 кл. – 224 учні; 9 клас – 226 учнів; 10 клас – 168 учнів; 11 клас –
147 учнів). Дипломами «Золотий лелека» нагороджено 195 учнів, «Срібний лелека» – 251 учень,
«Бронзовий лелека» – 413 учнів.
Учні 8, 9 та 10 класів шкіл області взяли активну участь у тестуванні за «Програмою
обміну майбутніх лідерів» (FLEX), яке відбулося 12 вересня 2015 року на базі гімназії № 18.
Здійснено науково-методичний супровід ХІ Всеукраїнського турніру юних географів у м.
Луцьку. Були представлені 16 команд із 11 областей України, з них дві команди з Волині.
Всього 76 учасників. І місце – команда «Лучеськ» із м. Луцька. (Григор’єва Н. В.).
Участь у роботі члена журі ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів Гребенюк Т. С.
(м. Рівне). На турнірі були представлено дві команди з Волинської області, які вибороли
призові місця: І місце – команда «Віста» м. Луцька, ІІ місце – збірна команда області
«Невидима рука».
Підготовка до участі (члени оргкомітету та журі) волинських школярів у
VІІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії». Розробка завдань, укладання тестів на
знання Біблії для різних вікових категорій учнів, консультування педагогів. Взяло участь
43 волинських школярі. Вибороли п’ять перших, три других, чотири третіх місця. (24.04,
15.05, 05.06, НУ «Острозька академія», Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Участь у підготовці та проведенні обласної олімпіади імені академіка М. П. Кравчука.
(Жовтень, ВІППО, Сташенко М. О.).
Взято участь у роботі оргкомітету (секретар) ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з астрономії (березень, м. Миколаїв, Савош В. О.).
Забезпечено науково-методичний супровід ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
математики (грудень), ХІІ обласної математичної олімпіади імені М. П. Кравчука (очний тур
– листопад), XVІІІ Всеукраїнського турніру юних математиків (Сусь С. І.)
Проведено в області Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок–2015
(весняний і осінній етапи)» (Савош В. О. – координатор в області, Сокол Н. П., Мацюк Л. М.
– координатори у м. Луцьку).
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Взято участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із фізики, Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки (19–20.03, Савош В. О.).
Забезпечено науково-методичний супровід ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики (грудень, січень), ХІІ обласної математичної олімпіади імені
М. П. Кравчука (заочний тур – січень-травень, очний – листопад), XVІІІ Всеукраїнського
турніру юних математиків. Організовано і проведено відбірково-тренувальні збори з
підготовки та формування команди школярів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики. (Лютий).
Забезпечено науково-методичний супровід та організаційну діяльність обласної школи
для обдарованих дітей з математики для учнів 1–4, 5–7 класів.
Проведено семінари-практикуми для вчителів математики (за запитами вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів районів, міст).
Організовано проблемний семінар «Аналіз підходів до розв’язування задач
Всеукраїнського турніру юних математиків» для вчителів математики – керівників команд,
які беруть участь у відбірних етапах Всеукраїнського турніру юних математиків. Проведено
шість занять семінару. (Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень).
«Формування в учнів уміння працювати з науково-популярною літературою». (30.04,
м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
«Формування дослідницьких умінь старшокласників при вивченні математики». (15.05,
м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
«Методика розв’язування задач з алгебри і теорії чисел: вимоги до їх оформлення». (17.06,
м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
«Методика розв’язування планіметричних задач: вимоги до їх оформлення». (17.07,
м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
«Методи розв’язування нестандартних математичних задач засобами математичного
аналізу». (18.08, м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
«Презентації розв’язань задач турніру юних математиків: вимоги до їх оформлення».
(16.09, м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
У фінальному етапі ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора
М. Й. Ядренка збірна команда Волинської області зайняла друге місце.
Рейтинги
ІІІ і ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів 2014/2015 н. р.

Предмет
І
Українська мова і література 8
Історія
8
Математика
11
Географія
7
Хімія
5
Інформатика
4

ІІІ етап
Дипломів
ІІ
ІІІ Всього
19 25
52
17 28
53
21 33
65
17 29
53
19 26
50
12 28
44
118

І
0
0
0
1
1
0

ІV етап
Дипломів
ІІ ІІІ Всього
0
2
2
0
2
2
0
2
2
2 2
5
0
2
3
1
0
1

Фізика
5 18 25
Біологія
7 17 27
Англійська мова
6 13 20
Французька мова
3
5
7
Німецька мова
3 11 14
Польська мова
3
3
3
Екологія
3
8
13
Астрономія
2
8
12
Економіка
2
6
10
Інформаційні технології
3
8
15
Російська мова і література
3
9
13
Правознавство
4
8
13
Трудове навчання
2
8
12
Іспанська мова
Разом 89 227 353

48
51
39
15
28
9
24
22
18
26
25
25
22

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

2
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0

2
0
1
2
2
0
2
2
1
1
2
0
2

4
2
2
2
3
0
3
2
2
2
2
2
2

669

4 12

27

43

6. Науково-методичний супровід виховної роботи
Протягом 2015 року курси підвищення кваліфікації пройшли 480 працівників таких
категорій:
– заступники директорів з виховної роботи – з 23.11 по 11.12 – 32 особи (Никитюк І. В.);
– педагоги-організатори (стаж понад 5 років) – з 23.03 по 10.04 – 31 особа; з 02.11 по 20.11
– 25 осіб (Никитюк І. В.);
– класні керівники, педагоги-організатори – з 07.09 по 25.09 – 27 осіб (Никитюк І. В.);
– педагоги-організатори (очно-дистанційна форма навчання) – з 24.09 по 24.12 – 5 осіб
(Іванова В. П.);
– шкільні бібліотекарі – з 12.01 по 23.01 – 30 осіб; з 19.10 по 30.10 – 27 осіб (Іванова В. П.).
Протягом року працівники Інституту організовували роботу два постійно діючих
семінари:
№
з/п
1

2

Підрозділ,
відповідальний
Никитюк І. В.

Никитюк І. В.

Назва заходу

Дата
проведення
18.11

Постійно діючий семінар для заступників
директорів шкіл з виховної роботи «Формування превентивного
середовища як основа
ефективної реалізації
моделі виховної сиситеми освітнього закладу»
Національно-патріо03.12
тичне виховання – пріоритетна складова
цілісної системи
виховання громадянина України
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Кількість
учасників
25

Форма підведення
підсумків
Виступ,
рекомендації

20

Круглий стіл з участю методистів з виховної роботи районних міських (методичних) кабінетів,
виступ, інформація
на сайті ВІППО

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду
на базі КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”»
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Никитюк І. В.

Назва заходу
«Школа – центр
національно-патріотичного виховання школярів»

Дата
проведення
17.11,
08.12

Кількість
учасників
30

Форма підведення
підсумків
Виступ

Участь у дистанційному оцінюванні конкурсних матеріалів ІІІ (всеукраїнського) етапу
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році (на виконання листа
Інституту модернізації змісту освіти від 06.11.2015 р. № 2.1/10-795). (Грудень, Никитюк І. В.,
Іванова В. П.).
7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних
закладів освіти
На виконання рішення колегії МОН України від 01.03.2013 р. № 2/3-2 «Про впровадження
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи» та
відповідного рішення Волинської обласної ради у 62-х ЗНЗ області запроваджено
інклюзивну форму навчання, відкрито 83 класи з інклюзивною формою навчання, в яких
навчається 102 дітей з особливими освітніми потребами. З метою удосконалення професійної
компетентності педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивної форми
навчання, організовано дві групи курсів підвищення кваліфікації, якими охоплено 40 осіб
таких категорій:
– вчителі-асистенти –10;
– вчителі, що працюють за інклюзивною формою навчання, – 30.
Головним завдання курсової підготовки було:
– науково-практична та методична підготовка до реалізації навчально-виховних завдань
на сучасному етапі запровадження інклюзивної освіти;
– забезпечення зміни психологічних установок, стереотипів мислення, самовдосконалення
у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;
– підвищення професійної компетентності, допомога в освоєнні сучасних освітніх
технологій у викладанні в умовах інклюзивної форми навчання;
– прогнозування та спрямування змісту методичної роботи на формування нового
педагогічного мислення, збагачення його надбанням вітчизняної та зарубіжної прогресивної
педагогічної думки у спеціальній освіті.
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3

Луцький район

Любешівський
район

4

1

121

1

1

ЛРВ, синдром
Дауна
ЛРВ, ЗМН

1

1

ЗМН ІІр.

1

1

ЗПР

1

2

2

2

РВ, ПОРА
РВ
ПОРА

1

1

РВ

2

2

ОРА

1

1

ПОРА, ЗПР

3

3

ЗПР

2

2

ЗПР

1

1

ЗПР

2

2

1

1

Порушення
зору
ЗПР

1

1

ЗПР

1

1

ЗПР

Загальна к-ть дітей

1

Загальна к-ть класів

1

Нозологія

К-ть учителівасистентів

Назва ЗНЗ, ДНЗ
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Березовичі
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Лудин
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Стенжаричі
ЗОШ І–ІІІ ст.,
дитячий садок
с. Льотниче
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Лище
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Романів
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Білосток
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Гаразджа
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Садів
НВК
смт Любешів
НВК
с. Залізниця
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Березичі
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Бірки
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Бихів
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Залаззя
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Мала Глуша
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Підкормилля

К-ть дітей,
які навчаються
за інклюзивною формою
навчання

2

ВолодимирВолинський район

К- ть класів, груп
з інклюзивною формою
навчання

1

Місто, район

№ з/п

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області
з інклюзивною формою навчання у Волинській області

4

4

7

8

12

12

4

5

6

7
8
9

Маневицький район

Любомльський
район

Старовижівський
район

Ківерцівський
район
Рожищенський
район
Камінь-Каширський
район

11

Іваничівський
район
Горохівський район

12

Турійський район

10

ЗОШ І–ІІІ ст.
смт Маневичі
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Годомичі
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Гораймівка
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Комарове
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Прилісне
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Рудники
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Троянівка
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Цміни
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Криничне
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Новосілки
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Тельчі
Любомльська
ЗОШ І–ІІІ ст.
№3
Куснищанська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Головненська
ЗОШ І–ІІІ ст.
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Буцин
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Глухи
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Смідин
ЗОШ І–ІІІ ст.
смт Цумань
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 3 м. Рожище
НВК «ЗОШ І–
ІІІ ст. –ліцей»
№1
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Нові Червища
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Клітицьк
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Поромів
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Шклинь
Турійська
ЗОШ І–ІІІ ст.

1

2

1

НВК «Луківська ЗОШ І–ІІІ ст.
– ліцей»
НВК «ЗОШ І–
ІІІ ст. – гімназія»
смт Турійськ
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1

1

2

2

ЗПР, порушення слуху
ЗПР, РВ

3

2

ЗПР

1

1

Порушення
зору

1

1

ЗПР

1

1

ЗПР

1

1

РВ

1

1

РВ

1

1

1

1

Порушення
мовлення
ЗПР

1

1

ЗПР

1

1

ЗПР

3

3

ЗПР

1

1

ЗПР

1

1

ОРА

1

1

ОРА

1

1

ЗПР

1

1

1

1

Порушення
Мовлення
ЗПР
ЗМН ІІ р.

1

2

5

16

15

3

3

3

3

1

2

ОРА

5

5

5

ОРА

4

4

2

2

1

1

Порушення
слуху
ЗПР

1

1

1

1

Психоневрологічне захворювання
ОРА

1

1

ЗПР

13

14

Локачинський
район

15

Ковельський район

16

Шацький район

17

м. Ковель

18

м. ВолодимирВолинський
м. Луцьк

19

НВК «ЗОШ І–
ІІІ ст. № 1 –
гімназія»
смт Ратне
НВК «ЗОШ
І–ІІІ ст. – дитячий садок»
с. Жиричі
НВК
«Локачинська
ЗОШ І–ІІІ ст. –
гімназія»
Старозагорівська ЗОШ І–ІІІ ст.
НВК «ЗОШ
І–ІІІ ст. – гімназія ім. С. Є. Ткача
смт Голоби
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Світязь
ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Пульмо
ЗОШ І–ІІІ ст.
№8
ЗОШ І–ІІІ ст.
№2
КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 15 Луцької
міської ради
Волинської
області»
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 20
ДНЗ № 38

Ратнівський район

1

ЗПР

1

1

ПОРА

1

1

ЗПР

РВ

1

1

2

2

2

1

РВ

1

1

ЗПР

1

2

1

2
ЛРВ

2

2

7

17

1

1

4

11

1

1

83

102

2

1

1

3

7

17

1

1

4
групи
1
група
83

11

62

2

1

-

ДНЗ № 9
Разом

1

1

Порушення
зору
Порушення
слуху

Порушення
зору
Синдром
Дауна
Синдром
Дауна

102

Протягом року проведено п’ять курсів підвищення кваліфікації вихователів ГПД,
вихователів шкіл інтернатів та логопедів, якими охоплено 145 осіб.
Розподіл слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Барановська Р. Є.

2
3

Барановська Р. Є.
Барановська Р. Є.

4
5

Барановська Р. Є.
Барановська Р. Є.
Разом:

Назва курсів
Учителів-логопедів загальноос-вітніх
шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл та ДНЗ
Вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл
Вихователів груп продовженого дня та
пришкільних інтернатів
Вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл
Вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл

Дата
проведення
26.01–13.02

Кількість
слухачів
36 чол.

14.04–30.04
07.09–25.09

28 чол.
31 чол.

02.11–20.11
23.11–11.12

28 чол.
20 чол.
143 чол.

Підготовлено і проведено семінари з питань інклюзивної освіти та діяльності інтернатних
закладів освіти
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№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

Назва заходу

Дата
проведення

К-сть
учасників

Форма
підведення
підсумків
Методична
розробка,
інформація
на сайті ВІППО
Методична
розробка,
інформація
на сайті ВІППО
Буклет,
методичний
порадник
Буклет,
методичний
порадник

1

Барановська Р. Є.

Збереження й відновлен-ня
здоров’я учнів –невід’ємна
складова освітнього процесу

05.02

20

2

Барановська Р. Є.

Години рухової активності
у спеціальній школі

28.04

28

3

Коць В. В.

29.05

30

4

Коць В. В.

19.06

30

5

Коць В. В.

10.09

30

Буклет,
методичний
порадник

6

Коць В. В.

17.11

30

Методичний
порадник

7

Барановська Р. Є.

Діти з особливими освітніми потребами: особливості
виховання та навчання
Розроблення і впровадження
індивідуального навчального плану в умовах інклюзивної форми навчання
Психолого-педагогічні
стратегії та підходи в роботі
з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного навчання
Науково-методичні основи
професійного співробітництва в інклюзивному
навчальному закладі
Корекційні заняття СПО –
одна з ланок успішної соціалізації дітей з особливостями психофізичного
розвитку

25.11

15

Методична
розробка,
інформація
на сайті ВІППО

8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається через
різні спрямування.
Протягом 2015 року курси підвищення кваліфікації пройшли 572 працівники таких
категорій:
– вихователі ДНЗ першої та вищої категорій – 3 групи (102);
– вихователі ДНЗ другої категорії – 2 групи (53);
– вихователі ДНЗ – 6 груп (175);
– вихователі груп раннього віку – 1 група (25);
– завідувачі ДНЗ – 3 групи (95);
– вихователі-методисти ДНЗ (за посадою) – 1 група (24);
– керівники музичні ДНЗ – 2 групи (40);
– інноваційні технології в дошкільній освіті – 1 група (32);
– вихователі ДНЗ «Творча майстерня вихователя-методиста № 23 Піддубної Л. А.
Використання методу проектів в освітньому процесі ДНЗ» (20).
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Розподіл слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями
Вихователі ДНЗ першої та вищої категорії
32

40

20

102

Вихователі ДНЗ другої категорії

24
53

Вихователі ДНЗ
Вихователі груп раннього віку
Завідувачі ДНЗ
Вихователі-методисти ДНЗ (за посадою)

92
25

Керівники музичні ДНЗ
175

Інноваційні технології в дошкільній освіті

У 2015 р. діяльність методичної служби дошкільної освіти була зорієнтована на
реалізацію основних положень освітньої політики, визначеної Законами України,
державними програмами, нормативними актами та річним планом роботи ВІППО.
Робота відділу початкового навчання і дошкільного виховання було зосереджено на
створення умов, які сприяють професійному становленню педагогів, їх творчому зростанню,
залученню до інновацій, дослідництва, пошуку, експериментуванню.
Основні завдання відділу спрямовувалися на запровадження освітянами області тих
інновацій, елементів вітчизняного та зарубіжного перспективного педагогічного досвіду, які
сприяли ефективній діяльності.
Нині освіта, зокрема й дошкільна, перебуває на шляху змін. Очікується прийняття нової
редакції Закону України «Про освіту». Розроблено критерії визначення рівня розвитку
дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарій їх практичного
застосування.
Ефективність функціонування дошкільної освіти спрямовано на запити і професійні
потреби учасників навчально-виховного процесу, тому діяльність відділу чітко спланована і
оптимально реалізовувалася.
Втілення ідей проблемного питання «Підвищення якості дошкільної освіти через
модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності педагогічних
працівників» вимагала вирішення в системі методичної роботи конкретних завдань:
– науково-методичного забезпечення впровадження державного стандарту дошкільної
освіти – Базового компонента (3-й рік роботи);
– формування змісту та напрямів використання в навчально-виховному процесі новітніх
методів, принципів, технологій, технологій випереджувальної освіти;
– створення можливості онлайн-формату та інших сучасних моделей підвищення фахової
компетентності, методичної культури, професійного й творчого зростання педагогів;
– методичного забезпечення складових освітньої діяльності для розвитку науковопошукових здібностей вихованців, творчої самореалізації освітян та зростання іміджу
навчальних закладів.
Як і раніше, пріоритетним завданням залишається якість освіти: збереження здоров’я
кожної дитини та її всебічний розвиток.
У Базовому компоненті зазначено, що дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має
гнучко реагувати на запити суспільства, збагачувати дітей необхідною інформацією,
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допомагати їм реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й
національні цінності. Для цього педагоги мають створювати в дошкільному закладі
відповідне середовище, застосовуючи здоров’язбережувальні технології в усіх напрямах
освітньої діяльності.
Для підвищення якості освіти вихователі, вихователі-методисти, музичні керівники,
завідувачі опановували технології психолого-педагогічного проектування, впровадження
особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів, налагоджували тісну
взаємодію між дітьми, педагогами і батьками.
Чудовою нагодою для обміну досвідом, активізації творчого потенціалу, професійного
саморозвитку педагогів є семінари, майстер-класи, тренінги, круглі столи, творчі майстерні.
Науково-методичне забезпечення впровадження Базового компонента дошкільної
освіти (3-й рік роботи).
Для вирішення завдань з даної теми було проведено 22 методичних заходи, в яких взяли
участь 953 педагоги дошкільних навчальних закладів: 3 засідання постійно діючого
семінару, 1 семінар, 1 семінар-практикум, 1 авторська школа, 2 засідання школи молодого
педагога, 3 майстер-класи, 3 засідання круглих столів із педагогами, 3 семінари-практикуми,
2 психолого-педагогічні тренінги, 1 творча майстерня, 1 навчально-практичний семінар,
1 фестиваль-огляд.
Постійно діючий семінар-практикум для спеціалістів, методистів з питань дошкільної
освіти міських (районних) управлінь (відділів) освіти:
– «Створення умов для формування здоров’язбережувального освітнього простору» на
базі дошкільних навчальних закладів міста Нововолинська. (29.04, 43 учасники, Березіна О. М.
Трансляція семінару на Волинському телебаченні).
– «Інструктивно-методична нарада з питань підсумків роботи за 2014/2015 навчальний рік
та завдань на 2015/2016 навчальний рік». (24.06, 20 учасників, ВІППО, Березіна О. М.).
– «Створення безпечних умов для формування всебічно розвинутої особистості
дошкільного віку». (11.11, 52 учасники, ВІППО, Березіна О. М.).
Школа молодого педагога:
– «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу дошкільників».
(11.02, 20 учасників, ВІППО, Березіна О. М.).
– «Трудове виховання як засіб соціалізації дітей дошкільного віку». (22.09, 20 учасників,
ВІППО, Березіна О. М.).
Семінар для вихователів ДНЗ «Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в
дошкільних навчальних закладах» за участю директора видавничого дому «Освіта»
О. В. Костенко та авторів семінару Г. В. Красуцької, Л. П. Марченко. (17.02, 43 учасники,
ВІППО, Березіна О. М.).
Семінар-практикум «Підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту,
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників». (26.03, 56 учасників,
Нововолинськ, Березіна О. М.).
Майстер-класи вихователя Линник Тетяни Анатоліївни, лауреата Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності «Вихователь року – 2013»:
– «Розмаїття засобів театралізованої діяльності. Реалізація парціальної програми з
організованої театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі». (25.02,
31 учасник, ВППО, Березіна О. М.).
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– «Подаруй життя театральній ляльці». (18.03, 32 учасники, ВІППО, Березіна О. М.).
– «Використання театру і театралізованої діяльності у роботі вихователя» на базі дошкільного
навчального закладу № 10 м. Луцька. (07.10, 29 учасників, Березіна О. М.).
Психолого-педагогічні тренінги для завідувачів та вихователів ДНЗ:
– «Напрацювання соціальних навичок як спосіб роботи з проявами агресії в дитячому
середовищі». (13.05, 33 учасники, ВІППО, Березіна О. М., Остапйовський О. І.).
– «Розв’язання конфліктних ситуацій та робота над самооцінкою». (20.10, ВІППО,
25 учасників, Березіна О. М., Остапйовський О. І.).
Круглий стіл для завідувачів ДНЗ «Забезпечення психічного, фізичного і соціального
розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінюваних умов життя та
успішного входження до соціального середовища» ДНЗ (24.11, 34 учасники, ВІППО,
Березіна О. М.).
Круглий стіл для завідувачів ДНЗ «Шляхи та форми удосконалення післядипломної
освіти педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів». (09.12, 28 учасників, ВІППО,
Олешко П. С., Романчук Г. Д., Березіна О. М. Рішення, рекомендації).
Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька Піддубної Л. А. «Проектна
діяльність у дошкільному навчальному закладі». (29.05–05.06, 20 учасників, ВІППО, ДНЗ
№ 23 м. Луцька, Березіна О. М.).
Авторська школа вихователя-методиста ДНЗ № 10 м. Луцька Гніровської О. З. «Модель
організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі». (08–19.06, ВІППО,
ДНЗ № 10 м. Луцька, 22 учасники, Березіна О. М.).
Динамічна група «Забезпечення педагогічної підтримки сім’ї, підвищення
компетентності батьків у питаннях розвитку й освіти, охорони та зміцнення здоров’я дітей».
(Протягом року, 14 учасників, Березіна О. М. Методичні рекомендації).
У рамках реалізації проекту «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських
громадах» відбулися 19–20.02 семінар для представників вищих педагогічних навчальних
закладів – партнерів проекту, 30.11 – круглий стіл щодо підведення підсумків роботи та
подальшого його розвитку на 2016–2018 роки. З метою впровадження проекту проведено:
– навчально-практичний семінар «Освіта для соціальної справедливості» у рамках
реалізації проекту «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах» для
керівників дошкільних навчальних закладів. (17.03, ВІППО, 18 учасників, Березіна О. М. Звіт
про проведення заходу із фоторепортажем направлено до Всеукраїнського фонду «Крок за
кроком» 18.03);
– лекцію-презентацію «Гра як засіб формування навичок та вмінь з безпеки
життєдіяльності у дітей дошкільного віку». (Вересень, Березіна О. М.).
Всеукраїнський фестиваль-огляд матеріалів з патріотичного виховання «Україна –
рідний край» 15.09, лист МОН від 19.04.2015 р. № 1/9-191. Одним з кращих в Україні
визнаний відеоролик заняття-екскурсії з досвіду роботи ДНЗ № 25 м. Луцька. (122 учасники,
Березіна О. М.).
Активними учасниками Всеукраїнської фотовиставки «Ми – маленькі українці» стали
дошкільні навчальні заклади області. (25.09, м. Київ, 305 учасників, Березіна О. М.).
У рамках серпневих конференцій 27.08 відбулося секційне засідання вихователівметодистів дошкільних навчальних закладів м. Луцька на базі ДНЗ № 1. (42 учасники,
Березіна О. М. Виступ).
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Протягом року працювала творча група «Система освітньої роботи з дітьми раннього
віку», до складу якої увійшли вихователі-методисти ДНЗ м. Луцька. (7 педагогів.
Результатом діяльності став методичний посібник до програми «Оберіг». – 380 с.).
Інформацію про всі методичні заходи прозміщено на сайті ВІППО.
9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
Протягом 2015 року курси підвищення кваліфікації пройшли 112 працівників таких
категорій:
– директори, методисти позашкільних навчальних закладів – з 02.03 по 20.03 – 21 особа
(Никитюк І. В.);
– керівники гуртків (без виділення профілю) – з 16.02 по 27.02 – 31 особа (Никитюк І. В.);
– керівники гуртків ПНЗ: музичний та художньо-естетичний профілі – з 04.05 по 22.05 –
23 особи (Никитюк І. В.);
– керівники гуртків ПНЗ: декоративно-прикладне мистецтво – з 04.05 по 22.05 – 22 особи
(Никитюк І. В.);
– керівники гуртків (очно-дистанційна форма навчання) – з 30.09 по 25.12 – 15 осіб
(Погонська О. М.).
Систематизовано перелік навчальних програм з позашкільної освіти, що затверджені
місцевими органами виконавчої влади. (Погонська О. М.).
Висновок на методичну розробку «Виховна робота у дитячому хореографічному колективі»
Ковальчук А. А., керівника зразкового ансамблю народного танцю «Росинка» Рожищенського
районного будинку дитячої творчості. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Висновок на методичну розробку «Колір – основний засіб виразності живопису»
Островської Л. В., керівника зразковової художньої студії «Палітра» Маневицького
районного центру творчості дітей та юнацтва. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Висновок на методичну розробку «Розвиток літературної обдарованості дітей: практичний
досвід» Боричевської Л. Ф., керівника зразкової районної літературної студії «Первоцвіт»
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Оцінювання конкурсних матеріалів обласного конкурсу науково-методичних розробок та
віртуальних ресурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Експертна оцінка навчальних програм із позашкільної освіти
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Філософія» Клімук І. М., керівника секції філософії комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата філософських наук, старшого викладача
кафедри релігієзнавства СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Технологічні процеси та перспективні технології» Самчук Л. М., керівника секції
технологічних процесів та перспективних технологій комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук», кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри
комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування ЛНТУ.
(Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
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секції «Хімія» Сливки Н. Ю., керівника секції хімії комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук», кандидата хімічних наук, доцента кафедри органічної та
біоорганічної хімії СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Хімія» Янчук О. М., керівника секції хімії комунальної установи «Волинська обласна
Мала академія наук», кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії
СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Зарубіжна література» Бича В. В., керівника секції зарубіжної літератури
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», учителя-методиста, вчителя
російської мови та зарубіжної літератури комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс № 9» Луцької міської ради. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Історія України та історичне краєзнавство» Разиграєва О. В., керівника секції історії
України та історичного краєзнавства комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук», кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії СНУ імені
Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Правознавство» Климчук Т. Д., керівника гуртка секції «Правознавство», старшого
викладача кафедри теорії та історії держави і права СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Астрономія» Шигоріна П. П., керівника секції астрономії комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата фізико-математичних наук, доцента
кафедри теоретичної та математичної фізики СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого гуртка «Етнографічне
краєзнавство» Хмелярської Л. В., завідувача відділу Центру туризму, спорту та екскурсій
управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
(Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції
«Фінанси, грошовий обіг та кредит» Різник Н. С., керівника секції фінансів, грошового обігу та
кредиту комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», доктора економічних
наук, професора, завідувача кафедри банківської справи Луцького національного технічного
університету. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Хімія» Корольчук С. І., керівника секції хімії комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук», кандидата хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії та
екотехнологій СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Лісознавство» Андрєєвої В. В., керівника секції лісознавства комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата сільськогосподарських наук, доцента
кафедри лісового та садово-паркового господарства СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
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Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Ветеринарія та зоотехнія» Теплюк В. С., керівника секції ветеринарії та зоотехнії
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата біологічних
наук, доцента кафедри зоології СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції
«Валеологія» Дмитроци О. Р., керівника секції валеології комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук», кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізіології людини і
тварин СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Гідрологія» Галалюк Н. А., керівника секції гідрології комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя географії Рокинівського навчальновиховного комплексу Луцького району. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Всесвітня історія» Боярчук Л. І., керівника секції всесвітньої історії комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
VІ. Навчально-методична діяльність
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
Напрями, за якими працював відділ навчально-методичного забезпечення та
дистанційної освіти у 2015 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 звітний період працівниками відділу:
– визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації на 2015 рік;
– 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 2016 році
(55 чоловік);
– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у
ВІППО на 2016 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;
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– постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової підготовки
освітян області.
У зв’язку із запровадженням очно-дистанційної форми навчання:
– розроблено платформу для дистанційного навчання;
– створено та наповнено такі електронні курси для:
 педагогів-організаторів;
 керівників гуртків;
 учителів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», основ здоров’я;
 вчителів початкових класів;
 учителів української мови та літератури;
 учителів зарубіжної літератури та російської мови;
 учителів історії та правознавства;
 учителів англійської мови;
 учителів математики;
 учителів фізики та астрономії;
 учителів трудового навчання;
 учителів географії, економіки, природознавства;
 учителів хімії;
 учителів біології та хімії;
 учителів інформатики.
На 2015 рік заплановано 15 потоків курсів (148 навчальних груп за очною формою
навчання та 20 – за очно-дистанційною), 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
згідно з категорією;
– 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;
– заповнювались картки персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах
погодинної оплати.
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Циклограми
проведення організаційної та навчальної роботи під час проведення курсів підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів при ВІППО за очною (рис. 1)
та очно-дистанційною (рис. 2) формами навчання

Рисунок 1

Рисунок 2
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Кількість навчальних груп та слухачів курсів підвищення кваліфікації
за очною формою навчання згідно з фаховою підготовкою у 2015 році
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Категорія слухачів
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів
Заступники директорів з виховної роботи
Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів
Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури
Вчителі музичного мистецтва, художньої культури
Класні керівники
Педагоги-організатори
Вчителі фізичної культури
Вчителі основ здоров’я і ОБЖ
Вчителі трудового навчання
Вчителі історії, правознавства, етики, світоглядних дисциплін
Вчителі української мови і літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови, польської мови
Вчителі англійської мови
Вчителі німецької та французької мов
Вчителі географії
Вчителі географії, економіки та природознавства
Вчителі хімії
Вчителі біології та екології
Вчителі біології та хімії
Вчителі курсів духовно-морального спрямування «Основи
християнської етики»
Вчителі початкових класів
Вихователі дошкільних навчальних закладів
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі математики
Вчителі інформатики
Практичні психологи та соціальні педагоги
Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання
Вихователі груп продовженого дня
Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів
Логопеди шкіл та ДНЗ
Шкільні бібліотекарі
Творчі майстерні педагогів області

К-сть
груп
11
1
4
2
2
1
2
7
2
3
5
9
6
8
2
3
1
2
4
1

Кількість
слухачів
271
33
97
39
50
27
56
171
32
93
120
273
164
214
45
69
20
39
95
33

3

122

22
19
3
9
4
3
2
1
3
1
2
1

610
546
69
220
72
94
41
31
77
36
57
20

Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною
формою навчання згідно з фаховою підготовкою у 2015 році

№
з/п

Категорія слухачів

1
2
3

Педагоги-організатори
Керівники гуртків (без виділення профілю)
Вчителі фізичної культури, захисту Вітчизни, основ
здоров’я
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Кількість
навчальних груп
1
1
2

Кількість
слухачів за
планом
5
10
27

Виконано
5
15
18

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вчителі початкових класів
Вчителі української мови та літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі історії та правознавства
Вчителі англійської мови
Вчителі математики
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі трудового навчання (технології)
Вчителі географії, економіки, природознавства
Вчителі хімії
Вчителі біології та хімії
Вчителі інформатики
Всього

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
20

39
25
13
12
6
9
13
13
11
8
9
18
218

30
20
7
8
8
5
6
7
8
5
6
16
164

за планом
виконано

Виконання плану підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів області за 2015 рік

125

Іваничівський

65

66

3

1

4

101
211

207

1

109

80

82

44

101

1

виконання

131

Очнодистанційна
форма навчання

Горохівський

32

план

38

виконання

2

Очна форма
навчання

3

план

45

виконання

план

63

Очнодистанційна
форма навчання

виконання

Володимир-Волинський

план

план

1
2
3
4
5

Рік

виконання

Назва районів,
міст області

виконання

Очна форма
навчання

№
з/п

план

Очна форма
навчання

ІІ півріччя

Очнодистанційна
форма навчання

І півріччя

77

7

6

167

4

1

Камінь-Каширський

138

142

37

29

99

104

11

7

237

246

53

39

Ківерцівський

136

133

10

9

94

92

9

12

230

225

20

23

134

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ковельський

93

65

1

62

66

1

1

155

131

2

1

Локачинський

57

56

8

5

35

32

2

3

92

88

12

9

Луцький

111

126

93

87

204

213

2

2

Любешівський

140

128

2

2

107

104

247

232

2

2

Любомльський

99

96

4

1

64

66

Маневицький

132

122

5

3

95

104

Ратнівський

139

123

1

84

Рожищенський

94

99

3

3

61

Старовижівський

59

52

7

5

52

53

7

Турійський

55

50

11

4

29

35

6

Шацький

40

42

1

33

32

1

3

163

162

6

4

3

227

226

5

6

75

223

198

63

155

162

3

3

2

111

105

14

7

4

84

85

17

8

73

74

1

97

87

1

179

177

1

м. В.-Волинський

61

52

36

35

м. Ковель

115

115

64

62

м. Луцьк

395

396

1

289

286

3

8

684

682

3

9

м. Нововолинськ

73

69

17

15

46

45

15

17

119

114

36

32

ПТНЗ
Школи інтернатного
типу

34

29

12

7

37

35

16

71

64

28

7

99

95

2

2

95

78

2

194

173

4

2

130

296

125

90

1767

1965

218

164

Інші
Всього

191

132

2520

2358

Разом

1

90

74

373

428

4287

4323

4487

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання.
(Науково-педагогічні працівники кафедр). Зокрема:
Підготовлено матеріали для очно-дистанційної форми навчання для педагогів області з тем:
– «Технології професійного розвитку педагогів», «Уміння учнів вчитися як ключова
компетентність шкільної освіти», «Інноваційні педагогічні технології», «Формування
готовності педагогів до інноваційної діяльності», «Психолого-педагогічні аспекти
удосконалення навчально-виховного процесу». (Вітюк В. В.).
– «Педагогічна майстерність і особистість учителя», «Акмеологічна модель педагога»,
«Андрагогічний підхід в забезпеченні неперервної освіти педагога». (Луцюк А. М.).
– «Мистецтво спілкування педагога як професійно-етичний феномен» (Кліш П. А.).
– «Педагогічна культура батьків: психолого-педагогічний супровід». (Остапйовська Т. П.).
– «Педагогічна компаративістика: якісний вимір освіти зарубіжжя та український
контекст», «Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні». (Нечипорук О. В.).
– «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі», «Теоретико-практичні
основи формування освітнього середовища профільної школи», «Психолого-педагогічні
основи розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді», «Клуби за інтересами як
інноваційна форма позаурочної діяльності». (Ткачук Н. М.).
– «Роль мотивації в педагогічному процесі», «Психокорекційна робота щодо розвитку
особистості». (Остапйовський О. І.).
– «Адаптація учнів у школі: психологічні аспекти». (Турчина Л. І.).
Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено
навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів:
– «Європейський Союз – унікальний зразок співпраці різних країн», «Організація
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Північноатлантичного договору (НАТО) – гарант колективної безпеки», «Маркетинг освітніх
послуг як особливий вид ринкової діяльності», «Шкільне самоврядування – важлива
складова державно-громадського управління освітою», «Терор і тероризм – прикметна
ознака сучасного світу». (Вознюк В. С.).
– «Управління навчальною та виховною діяльністю», «Правові аспекти управління
навчальним закладом», «Політологічна пропедевтика для педагогів», «Політико-правові
знання в структурі професійної компетентності педагога». (Корнейко А. О.).
– «Сучасні підходи до аналізу та самоаналізу уроку», «Оцінювання професійної
компетентності педагогічних працівників засобами атестації», «Моніторинг якості професійної
компетентності педагогічних кадрів», «Педагогічні технології. Системні, модульні й локальні
педагогічні технології». (Лук’янчук Г. Я.).
– «Філософія освіти України в контексті вимог ХХІ століття», «Актуальні проблеми
розвитку освіти України в контексті загальноцивілізаційних тенденцій», «Актуальні
проблеми розвитку освіти», «Контроль за навчальною та виховною діяльністю школярів».
(Остапйовський І. Є.).
– «Сутність та роль менеджменту в професійній діяльності», «Економіка освіти»,
«Соціально-економічний розвиток України». (Панчишин В. Г.).
– «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», «Особливості використання
релігійного аспекту в загальноосвітньому навчальному закладі», «Толерантність відносин та
домінанта науково-культурологічного аспекту з огляду сучасних міжконфесійних взаємин».
(Рудь О. В.).
– «Глобальні виклики сучасної епохи й пошук освітніх пріоритетів майбутнього»,
«Тенденції розвитку освітньої політики в Україні», «Аксіологічні аспекти освіти»,
«Філософія освіти», «Соціальна та екологічна безпека діяльності», «Логіка наукового
дослідження», «Розвиток математики та математичної освіти в Україні», «Філософські
проблеми математики». (Сташенко М. О.).
– «Формування корпоративної культури в навчальному закладі», «Поняття методології
наукових досліджень та її види», «Поняття наукового дослідження та вимоги до нього».
(Турчик І. В.).
Розроблено навчально-методичні матеріали для дистанційного навчання:
– вчителів історії та правознавства, хімії і біології, керівників гуртків (Муляр О. П.);
– вчителів історії та правознавства, української мови та літератури, зарубіжної літератури,
вчителів початкових класів, шкільних бібліотекарів, заступників директорів шкіл з виховної
роботи, педагогів-організаторів (Миць М. Я. );
– вчителів історії (Недужко Ю. В.);
– вчителів біології, хімії, початкового навчання, англійської мови (Ясінська Н. В.);
– вчителів природничих дисциплін, початкового навчання, керівників шкіл (Юровчик В. Г.);
– вчителів початкового навчання, математики, фізики, біології, хімії, економіки, трудового
навчання (Трачук Т. В.).
Функціонують сайти:
− дистанційного навчання учителів інформатики;
− «Мережеві технології навчання» для самоосвіти учителів зі створення віртуальних кабінетів;
− «Дистанційне навчання учителів за програмою “Інтел. Навчання для майбутнього”
у Волинській області» з використання вікi-технологій.
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3. Методичне забезпечення навчального процесу
Укладено методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального спрямування «Досвід
викладання предметів духовно-морального спрямування» (за результатами обласного етапу
Х Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування –
2015») та «На допомогу вчителю предметів духовно-морального спрямування. Конспекти уроків
у 2-х частинах» серії «Бібліотека вчителя». (Березень, Рудь О. В.).
Створено науково-методичну розробку «Розвиток управлінської культури керівника
загальноосвітнього навчального закладу». (Вересень, Лук’янчук Г. Я.).
Наукові працівники лабораторії здійснюють викладацьку діяльність на курсах підвищення
кваліфікації за авторськими спецкурсами, програми яких ухвалено вченою радою Інституту:
– «Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі» (Ткачук Н. М.);
– «Клуби за інтересами як інноваційна форма позаурочної діяльності» (Ткачук Н. М.);
– «Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади»
(Ткачук Н. М.);
– «Основи музейної справи в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі»
(Камінська В. В.).
Підготували нові лекції до навчальних дисциплін та платформи дистанційного навчання:
– «Формування інноваційного освітнього середовища» (Ткачук Н. М.).
– «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі» (Ткачук Н. М.).
– «Формування підприємницької компетентності як ключової освітньої компетентності»
(Ткачук Н. М.).
– «Теоретико-практичні основи формування освітнього середовища профільної школи»
(Ткачук Н. М.).
– «Психолого-педагогічні основи розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді»
(Ткачук Н. М.).
– «Методика проведення навчальних екскурсій, практичних робіт, дослідів при вивченні
природознавства» (Поліщук Н. А.).
– «Особливості формування в учнів природознавчих уявлень і понять» (Поліщук Н. А.).
– «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної
та дошкільної освіти» (Поліщук Н. А.).
– «Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок» (Поліщук Н. А.).
Розроблено спецкурс для очно-дистанційного навчання «Арт-терапія: теорія і практика»
(Андрейчин С. Р.).
Розроблено тему для очно-дистанційного навчання «Теоретичні і практичні аспекти
формування навичок здорового способу життя у підлітків» (Казмірчук Н. М.).
Методистами Совою О. О., Бондарук Л. М., Бацмай С. А., Ураєвою І. Г., Гешеліною Т. Б.,
Оніщук О. Р. розроблено навчальні програми та плани курсів підвищення кваліфікації
вчителів української мови та літератури, англійської, французької, німецької мов, історії та
правознавства, зарубіжної літератури та російської мови за очно-дистанційною формою
навчання, забезпечено науково-методичний супровід навчального процесу.
Навчальні теми:
– «Основи візуального програмування».
– «Інформаційно-комунікаційні компетенції вчителя».
– «Оптимізація роботи учителя інформатики засобами онлайн-технологій».
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– «Технології та ресурси дистанційного навчання».
– «Використання вікі-технологій в освіті».
– «Урок інформатики у сучасних технологіях навчання».
– «Вільний офіс».
– «Хмарні технології навчання».
– «Технології програмування».
– «Методика розв’язування задач».
4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо
Протягом звітного періоду проведено 14 навчально-методичних семінарів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

2

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.

3

Кафедра теорії та
методики викладання шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.

4

5

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

6

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.,
Муляр О. П.

Назва заходу

Дата
проведення
03.02

К-сть
учасників
19

Навч.-метод. семінар
для фахівців психологічної служби «Особливості роботи психолога із посттравматичним стресовим розладом: моделі, діагностика, психотерапія»
Вивчення математи-ки
у школи з використанням елементів
креативної освіти

17.02

34

18.03

30

Виступ

Навч.-метод. семінар
для фахівців психологічної служби «Психологічний супровід
навчально-виховного
процесу в умовах
сучасної школи»
Семінар-практикум
«Духовно-моральні
орієнтири освітньовиховного процесу
в ЗНЗ»

21.04

21

Методичні
рекомендації

28.04

26

Інформація на сайті
ВІППО, публікація
у районній газеті

Сучасний урок природознавства в системі
особистісно орієнтованого навчання

19.05

17

Інформація на сайті
ВІППО

Проблемний семінар
«Християнські духовні
цінності в освітньовиховному процесі»

Форма підведення
підсумків
Інструктивні рекомендації до участі
у Х Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Учитель року
з предметів духовноморального
спрямування»
Виступ,
презентація

Виступ
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7

Кафедра менеджменту освіти,
Корнейко А. О.

Алгоритм роботи
уповноваженої особи
УЦОЯО

22.05

44

8

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Андрейчин С. Р.

22.08

17

9

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

Навч.-метод. семінар
для фахівців психологічної служби «Актуальні завдання діяльності психологічної
служби системи освіти в сучасних умовах»
Зміст та напрямки
духовно-морального
виховання школярів

03.09

16

Обговорення
у форматі круглого
столу

06.11

19

Рекомендації
до розв’язування
олімпіадних завдань
з математики

18.11

18

Збірник олімпіадних
завдань

27.11

21

Рекомендації
до моделювання
сучасного уроку
математики

03.12

23

Виступ

15.12

25

Виступ, презентація

10

11

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

12

Кафедра менеджменту освіти,
Сташенко М. О.

13

Кафедра менеджменту освіти,
Сташенко М. О.

14

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Андрейчин С. Р.

Семінар-практикум
для вчителів математики «Методика
розв’язування олімпіадних завдань з математики. Основні
методи розв’язування
олімпіадних завдань
з математики для учнів
7–8 класів»
Дистанційний семінар
учителів інформатики
«Робота з формулами
в текстовому редакторі»
Семінар-практикум
для вчителів математики «Моделювання
сучасного уроку
математики. Аналіз
та самоаналіз уроку»
Проблемний семінар
для вчителів математики і вчителів початкових класів «Реалізація принципу наступності при вивченні
математики – необхідна умова забезпечення якості шкільної
матема-тичної освіти»
Обласний семінар для
фахівців психологічної
служби «Арт-методи
в корекції емоційних
та поведінкових порушень дітей, підлітків
та дорослих»
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Рекомендації щодо
роботи уповноваженої особи УЦОЯО
на пункті тестування
Виступ,
презентація,
аналітичий звіт

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
Важливим завданням є забезпечення науково-методичного супроводу дослідноекспериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіонального рівня, які
працюють у рамках наукової проблеми. Основними компонентами цієї діяльності є:
– 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.
За звітний період в експериментальних навчальних закладах проведено такі заходи:
№
з/п
1

2

3

4

5

Підрозділ,
відповідальний
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Поліщук Н. А.
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Поліщук Н. А.
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Ткачук Н. М.,
Поліщук Н. А.
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Поліщук Н. А.
Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Ткачук Н. М.

Дата
проведення
16.01

Кількість
учасників
20

Форма підведення
підсумків
Банк інноваційних
здоров’язбережувальних
технологій

12.03

40

Методична
розробка

Підсумкове засідання за 11.06
навчальний рік науковометодичної ради з питань
експериментальної
роботи Любомльської
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3

30

Програма
засідання

Здоров’язбережувальні
аспекти сучасного
уроку

26.10

40

Семінар-тренінг
30.10
«Ефективна комунікація
лідера змін»

20

Модель здоров’язбережувального
уроку, критерії
здоров’язбережувальної оцінки
уроку
Програма заняття

Назва заходу
Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій
у практику роботи
сучасного навчального
закладу
Інноваційні здоров’язбережувальні технології: з досвіду роботи
Школи сприяння
здоров’ю»
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6

Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Поліщук Н. А.

Спільне засідання
творчих груп педагогів
НВК «Ківерцівська
ЗОШ І ст. – Ківерцівська
районна гімназія» та Залізницького НВК «ЗОШ
І–ІІІ ст. – дитячий садок»
Любешівського р-ну

12.11

21

Програма
засідання

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.
3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
За звітний період у регіоні працювало три навчальних заклади, які мають статус
експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня.
– «Соціалізація особистості дитини в умовах реформованої спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату» на базі Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. «Центр
освіти та соціально-педагогічної підтримки». (Науковий керівник – Бевз Г. М., кандидат
психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти НАПН України»).
– «Застосування й апробація педагогічної системи М. П. Гузика» на базі Ківерцівської
експериментальної всеукраїнського рівня загальноосвітньої школи-комплексу І–ІІІ ст.
Ківерцівської районної ради Волинської області. (Науковий керівник – Гузик М. П., кандидат
педагогічних наук, член-кореспондент АПН України, народний вчитель України, директор
Южненської авторської М. П. Гузика експериментальної спеціалізованої загальноосвітньої
школи-комплексу І–ІІІ ст. Южненської міської ради Одеської області).
– «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі» на базі
Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2 Нововолинської міської ради
Волинської області. (Науковий керівник – Стрижак О. Є., кандидат технічних наук, завідувач
відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної
академії наук України).
б) регіонального рівня
Протягом 2015 року дослідно-експериментальна робота здійснювалась у 34 навчальних
закладах області відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній
навчальний заклад. Протягом року дослідно-експериментальну роботу завершено у 14
навчальних закладах, розпочато – у трьох.
Серед навчальних закладів, які мають статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу регіонального рівня, є: навчально-виховні комплекси, гімназії, ліцеї,
навчально-реабілітаційний центр, школа-інтернат. Дослідно-експериментальна робота
здійснюється у містах Луцьку та Нововолинську; у Володимир-Волинському, Горохівському,
Іваничівському, Ківерцівському, Локачинському, Любешівському, Любомльському та Луцькому
районах.
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4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
Підтримка змін у системі освіти України здійснюється шляхом науково-методичного
супроводу впровадження інноваційних проектів. Зокрема, працівники лабораторії за звітний
період здійснювали координацію таких проектів:
– інноваційний проект «Створення освітнього середовища для формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи» на базі НВК «Ківерцівська
ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області
(Поліщук Н. А.);
– проект «Шкільна академія підприємництва» в рамках Програми розвитку польської
співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща (Ткачук Н. М.);
– польсько-український проект «Уроки з підприємницьким тлом» у рамках Програми
розвитку польської співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща
(Ткачук Н. М.);
– «Фінансова грамотність ЗНЗ області». Впроваджено курс за вибором «Фінансова
грамотність» у 40 ЗНЗ Волинської області, долучено до експерименту два ЗНЗ області,
працювала творча група вчителів, які викладають фінансову грамотність, видано методичні
рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором “Фінансова грамотність”»
проведено вхідне онлайн-тестування, семінар-тренінг на тему «Курс “Фінансова грамотність:
інтерактивні методики викладання”», І міський турнір з фінансової грамотності серед
школярів м. Луцька (Гребенюк Т. С.);
– проект «Організація надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям,
переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції», який фінансується Посольством Австралії у Республіці Польща
та організований Всеукраїнською громадською організацією «Ліга соціальних працівників
України» (Андрейчин С. Р.);
– методичний супровід дослідно-експериментального проекту «Освітньо- інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку особистості» (Остапчук Л. Р.).
5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій
Протягом року працівники Інституту оприлюднювали результати інноваційної діяльності
у фахових виданнях, науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», збірниках
матеріалів, методичних рекомендаціях тощо.
Поширення та апробація результатів інноваційної діяльності шляхом проведення й участі
у наукових конференціях, круглих столах, форумах тощо міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів.
На сайті Інституту, сторінці лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) розміщено інформацію про інноваційну діяльність: перелік всеукраїнських
та міжнародних освітніх програм, проектів, перехід на портали, платформи проектів:
http://autta.org.ua/, www.sae-ukraine.org.ua, результати інноваційної діяльності ( ел. посібник
за результатами проекту «Шкільна академія підприємництва»; презентація «Упровадження
наскрізної ідеї формування здорового способу життя дітей та підлітків щодо роботи Школи,
дружньої до дитини»).
Створено електронні бази даних:
– учасників обласного туру конкурсу «Учитель року – 2015» у номінаціях: «Українська
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мова та література», «Образотворче мистецтво», «Хімія», «Правознавство» (травень,
Шинкарук І. В., Майко С. М.);
– дидактичних і методичних матеріалів ХХ обласної виставки «Творчі сходинки педагогів
Волині» (травень–липень, Шинкарук І. В., Майко С. М.).
Поповнено електронні бази даних:
– обласного перспективного педагогічного досвіду (Шинкарук І. В., Майко С. М.);
– обласних авторських лабораторій (Майко С. М.);
– підготовлено матеріали Всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок
(Майко С. М.).
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайта ВІППО
http://www.vippo.lutsk.ua/
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 2 комп’ютерні комплекси (11 + 13 = 24 од.) та 6
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 учителям. Створено локальну мережу
Інституту та здійснено його широкосмугове під’єднання до Інтернету.
Навчання вчителів використання ІКТ на курсах підвищення кваліфікації у 2015 р.
− Вчителі початкових класів: 6 груп по 4 год, 2 групи по 2 год, 1 група – 14 год.
− Вчителі образотворчого та музичного мистецтва – 6 груп по 4 год.
− Заступники директорів з виховної роботі, класні керівники – 2 групи по 4 год, 3 групи
по 2 год.
2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки
викладання курсу інформатики
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з метою підготовки їх до
профільного вивчення предмета проводили на курсах інформатики та на семінарах
(обласних, районних, міських) тренінги з:
– основ візуального програмування;
– основ безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі;
– основ веб-дизайну;
– Microsoft Excel у профільному навчанні;
– Microsoft Access у профільному навчанні;
– створення освітнього навчального простору «Офіс 365».
3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону
Робота сайта ВІППО
– кількість матеріалів – 72;
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– кількість новин – 24.
Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту
− Навчання вчителів, методистів створення онлайн-освітньго середовища (сайт, блог,
кабінет, віртуальне методичне об’єднання).
Для розміщення на сайті ВІППО подано:
–
інформацію про проведення проблемного семінару для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст.
«ЗНО–2015: традиції і новації» (січень, Корнейко А. О.);
– інформацію про проведення проблемного семінару для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст.
«Мотиваційна сфера управлінської діяльності керівників навчальних закладів» (листопад,
Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О.).
Обслуговування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині»
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home (Протягом року, Рудь О. В.).
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта ВІППО, створення буклетів
структурних підрозділів Інституту. (Протягом року, Рудь О. В., працівники відділу ВІЗО).
Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної
картин світу». (Протягом року, Рудь О. В.).
Працівниками центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових
досліджень:
оновлено електронну базу даних:
– ЗНЗ – 2016;
– ПТНЗ – 2016;
– ВНЗ І–ІІ р. а. – 2016;
– «Засоби масової інформації Волинської області – 2016».
На сайті ВІППО розміщено 3 презентації:
– «ЗНО–2015. Математика»;
– «ЗНО–2015. Українська мова та література;
– «ЗНО 2015. Реєстрація абітурієнтів на участь в ЗНО».
У розділі «Зовнішнє оцінювання» сайта ВІППО розміщено 33 новини на теми ЗНО та МД.
4. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот
У навчальні програми в межах курсів підвищення кваліфікації впроваджено:
– освітню мережу «Патнерство в навчанні»;
– спільноту вчителів інформатики за індивідуальною формою навчання;
– спільноту вчителів інформатики, які викладають у початковій школі;
– спільноту вчителів інформатики, які викладають у середній школі;
– спільноту вчителів інформатики, які працюють із обдарованими дітьми з програмування.
5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту
З метою забезпечення та розширення доступу вчителів інформатики до освітніх ресурсів;
забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
створення умов для безперервного навчання функціонує сайт «Відділ інформатики та ІКТ
ВІППО».
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Створено навчальний майданчик для проведення тренінгів за програмою Intel «Навчання
для майбутнього», апробація очно-дистанційного навчання, організація регіональних
проектів навчання з використанням вікі-технологій «ВІППОWikі».
Сайт «Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle) – організація
дистанційних семінарів, вебінарів, побудова модулів навчальних курсів, поширення
методичних та дидактичних матеріалів, практичне розв’язувань питань у галузі
дистанційного навчання.
Функціонування блогу «Мережеві технології навчання» з використання технологій, які
дозволяють здійснювати швидку і доступну публікацію в інтернеті та організовувати
віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів із супроводу
індивідуального навчання за дистанційною формою.
«Волинська учнівська інтернет-олімпіада з програмування» – це сайт для сприяння
широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань; виявлення,
поширення, впровадження в навчально-виховний процес прогресивних форм і методів
навчання; стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними
технологіями. На сайті розміщено архіви олімпіадних задач та їх розв’язків з 2004 року.
«Школа олімпійського резерву» – сайт для виявлення обдарованих дітей серед учнів
загальноосвітніх шкіл області та підвищення інтересу до поглибленого вивчення
програмування.
ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів
(центрів)
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних
(міських) методичних кабінетів (центрів)
Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) здійснюється через листи, інформаційні повідомлення,
інструктивно-методичні наради, консультування.
Важливим у науково-методичному супроводі є популяризація досвіду РМК (ММК) з
окремих проблем. Зокрема, проведено:
– семінар-практикум завідувачів РМК (ММК) «Трансформування наукових ідей у
педагогічну практику: досвід та технології» (03.11, м. Ковель, Ткачук Н. М.);
– рецензування трьох рукописів статей із досвіду роботи завідувачів РМК, опублікованих
у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», – Верчук С. С., завідувача ММК
управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, Журавлюк В. М.,
завідувача РМК відділу освіти Локачинської райдержадміністрації, Подшивалкіної Л. П.,
завідувача РМК відділу освіти Камінь-Каширської районної держадміністрації;
– проблемний семінар методистів районних (міських) методичних кабінетів «”Учитель
року – 2015”: досвід, проблеми, перспективи» (травень, Шинкарук І. В., Червінська Н. Л.,
ВІППО);
– організацію діяльності регіональних шкіл новаторства в межах Всеукраїнської школи
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників» (протягом року,
Шинкарук І. В.);
– консультації з питань участі педагогів області у конкурсах з фахової майстерності
(протягом року, Шинкарук І. В.).
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2. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Здійснено аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів шляхом
самооцінювання роботи завідувачів (15 методичних кабінетів) за розробленими Критеріями
оцінювання професійної діяльності завідувачів районних (міських) методичних кабінетів.
Матеріали узагальнено у довідці «Про зміст діяльності та перспективи розвитку районних
(міських) методичних кабінетів в контексті Положення про районний (міський) методичний
кабінет (центр)», обговорено на засіданні вченої ради Інституту у березні 2015 року.
Забезпечено науково-методичний супровід атестації завідувачів районних (міських)
методичних кабінетів.
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Волинської області у 2014/2015 н. р.
Динаміка чисельності фахівців психологічної служби
665

690

681

2012

2013

715

725

2014

2015

617
554
485
398
353

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Динаміка чисельності практичних психологів
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Динаміка чисельності соціальних педагогів

Кваліфікаційний рівень
фахівців психологічної служби
(практичні психологи)

Освітній рівень (практичні психологи)

ІІ

І

Кваліфікаційний рівень
фахівців психологічної служби
(соціальні педагоги)

Освітній рівень (соціальні педагоги)

ІІ

І
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Методисти проводить роботу в 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 та 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, НВК, ДНЗ;
– школа професійної адаптації молодого спеціаліста психологічної служби;
– консультації для педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів з усіх
фахових питань.
Тематика методичних об’єднань, які діють в області:
– Актуальні питання роботи соціального педагога в навчальному закладі.
– Співдія працівників психологічної служби, батьків і вчителів у розвитку життєвих
компетентностей учнів.
– Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
– Психологічний супровід профільного навчання.
– Психологічне здоров’я учнів як умова їх гармонійного розвитку.
– Роль соціально-психологічної орієнтації на усвідомлений вибір професійного
майбутнього дитини як аспект формування багатогранної особистості.
– Методичне забезпечення психологічного супроводу демобілізованих учасників АТО,
дітей-переселенців.
– Психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу.
– Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу з учнями-сиротами та
учнями з особливими освітніми потребами.
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. (Бацмай С. А.).
Британська рада в Україні. (Бацмай С. А.).
Спілка «Брюкеншлаг» у Бад Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален, Німеччина.
(Гешеліна Т. Б.).
Спілка вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської. (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;
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– 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).
Участь у проектах
№
з/п
1

Учасники (прізвище,
ініціали працівника
Ін-ту та термін
перебування
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.,
04–14.09

Закордонна
установа

Мета

Осередок розвитку
освіти (ORE),
Республіка Польща,
Варшава

2

Ураєва І. Г.
(протягом року)

Видавництво
Hachette
(Франція, Париж)

3

Ураєва І. Г. (травень)

Посольство Франції
в Україні

4

Бондарук Л. М.
(протягом року)

Міжнародний фонд
«Відродження»,
Всеукраїнський
фонд «Крок
за кроком»

5

Бондарук Л. М.
(протягом року)

Полонійний вчительський центр
у Любліні Осередку
розвитку польської
освіти за кордоном
(ORPEG) за підтримки МЗС Республіки Польща,
Генерального консульства Республіки
Польща в Луцьку
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Участь
у навчальному
тренінгу

Результат

Семінари-тренінги для
методистів-консультантів ІППО; для вчителівпредметників; практичних психологів
Впровадити цифрові Підвищення мотивації
технології навчання та ефективності навчання,
у процес вивчення
досягнення вищого рівня
французької мови
комунікативної та лінгяк другої іноземної
вістичної компетентностей учнів
Участь у «Конкурсі
Двотижневе стажування
педагогічних ідей»
з методики у Французькому Альянсі Ільде-Франс (Париж)
Участь у проекті
Проведення тренінгів
«Поширення досвіду для педагогів,
центрів для батьків
які працюють у шкоу ромських громадах». лах, де навчаються
Виконання Плану
представники різних
етнічних груп
заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 р. Пошук
кращих практик інтеграційних програм
для ромів та впровадження досвіду
Підвищення фахової Проведення семінарівмайстерності
практикумів, тренінгів,
вчителів польської
мовних курсів для
мови Волинської
вчителів польської мови
області
за участі методистів
Центру

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
Участь у міжнародних проектах

№
з/п

Назва проекту

1

Лідери
Шкільної
Академії
підприємливості – 3

2

Шкільна
академія
підприємництва – 3

3

Шкільна
академія
підприємництва – 3

4

Шкільна
академія
підприємництва – 3

5

Шкільна
академія
підприємництва – 3

6

Шкільна
академія
підприємництва – 3

Учасники проекту,
обласний
Організатор
координатор
(прізвище,
ініціали, посада)
Осередок
Вітюк В. В. –
розвитку освіти координатор
(Варшава,
проекту;
Республіка
Ткачук Н. М.
Польща)

Завдання/результати

– Розвиток серед учнів та викладачів ключової компетенції – «підприємливість та ініціативність»;
– обмін досвідом у розробці
та реалізації в шкільній практиці
навчальних матеріалів для підтримки професійної активності
і розвитку підприємницьких
якостей у публікації «Уроки з підприємницьким тлом»;
– підготовка консультантів-методистів з обласних інститутів
післядипломної педагогічної
освіти з метою підтримки вчителів
у процесі впровадження в школах
публікації «Уроки з підприємницьким тлом»
Осередок
Ткачук Н. М.,
Проведено навчання для меторозвитку освіти завідувач наукодистів Волинського ІППО,
(ORE),
во-дослідної лабо- Львівського ОІППО;
Львівський
раторії освітніх
участь у навчанні вчителів,
ОІППО
інновацій та коор- інформування про реалізацію
динації діяльності проекту на платформі проекту
РМК (ММК), коор- та на сайті ВІППО, проведення
динатор проекту
евалюації
Осередок розКамінська В. В.
Проведено заняття для вчителів
витку освіти
історії, узагальнено анкету
(ORE), Львівза результатами проведених
ський ОІППО,
у школах уроків
ВІППО
Осередок розГригор’єва Н. В.,
Проведено тренінг для вчителів
витку освіти
завідувач відділу
географії, узагальнено анкету
(ORE), Львівприродничих
за результатами проведених
ський ОІППО,
дисциплін
у школах уроків
ВІППО
Осередок розГребенюк Т. С.,
Проведено тренінг для вчителів
витку освіти
методист відділу
економіки, узагальнено анкету
(ORE), Львівприродничих
за результатами проведених
ський ОІППО,
дисциплін
у школах уроків
ВІППО
Осередок розУчасник
Проведено заняття для
витку освіти
Казмірчук Н. М.,
практичних психологів,
(ORE), Львівметодист центру
узагальнено анкету
ський ОІППО,
за результатами проведених
ВІППО
у школах уроків психології
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7

Фахова
перепідготовка
вчителів
французької
мови PRO FLE

Посольство
Франції
в Україні,
МОН України

Ураєва І. Г.,
методист відділу
гуманітарних
дисциплін

8

Проект
«Мости дружби
в Україну»,
співпраця
зі спілкою
«Брюкеншлаг»
у м. Бад
Зальцуфлен,
земля
НордрейнВестфален
(Німеччина)

Проф. КарлГерман Крог;
Гешеліна Т. Б.

Вчителі німецької
мови
Координатор –
Гешеліна Т. Б.,
методист
іноземних мов
відділу
гуманітарних
дисциплін

9

Участь у проекті
«Освіта в галузі прав людини
та демократичного громадянства» (в рамках
проекту Ради
Європи та Європейського Союзу «Підтримка
освіти прав
людини та демократичного
громадянства
у країнах
Східного
партнерства»)
Шкільна
академія
підприємництва – 3

Міністерство
освіти, науки
та молоді
України
спільно
з Представництвом Ради
Європи
в Україні

Оніщук О. Р.,
методист
правознавства

Львівський
ІППО,
Осередок
розвитку освіти
(ORE, м. Варшава, РП)

Сова О. О.,
Бацмай С. А.,
методисти відділу
гуманітарних
дисциплін

10

Сертифікат за виконаний модуль
«Взаємодія у професійному
середовищі» від 09.02.2015 р.
Сертифікат за виконаний модуль
«Структура дидактичної одиниці»
від 25.05.2015 р.
Сертифікат за виконаний модуль
«Розробка педагогічного комплексу уроків» від 19.08.2015 р.
Отримання інформації та матеріалів з країнознавства під час
щорічного двотижневого
перебування вчителів у Німеччині; відвідування занять у шкільних закладах Німеччини.
Методика та дидактика. Обмін
досвідом. Інформаційні зустрічі
у вищих навчальних закладах
в Оствестфален-Ліппе; створення
локальної мережі семінарів
в Україні за матеріалами перебування; створення навчальнометодичних підручників
та інформаційних збірників
Поширення досвіду участі
у проекті «Освіта в галузі прав
людини та демократичного
громадянства» (в рамках проекту
Ради Європи та Європейського
Союзу «Підтримка освіти прав
людини та демократичного
громадянства у країнах Східного
партнерства»)

Сертифікат тренера.
Проведення навчального тренінгу
для педагогів у рамках проекту

3. Заходи в рамках співпраці
У рамках проекту «Шкільна академія підприємництва 3»:
– участь у семінарі-тренінгу 04–14.09 (м. Варшава, Осередок розвитку освіти);
– проведено навчальні заняття із методистами – учасниками проекту 27–29.09 (м. Луцьк,
ВІППО);
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– проведено навчальні заняття із методистами-учасниками проекту 06–07.10 (м. Львів);
– участь у роботу круглого столу учасників проекту 20.10 (м. Київ);
– проведено семінари-тренінги для педагогів – учасників проекту 23.10, 09.11;
– участь у підсумковій конференції проекту 07.12 (м. Київ);
– проведено підсумковий круглий стіл для учасників проекту Волинської області 16.12.
(м. Луцьк, Волинський ІППО).
4. Результати діяльності
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 педагогічним 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:
а) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
1. Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012–2015 роках. Пакет матеріалів із
узагальнювальними таблицями на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України (лист ВІППО від 29.04.2015 р. № 302/02-11).
2. Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді,
ІІІ етап. Пакет матеріалів із узагальнювальними таблицями на адресу Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (лист ВІППО від 27.05.2015 р.
№ 386/02-11).
3. Моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного
забезпечення предметів природничо-математичного циклу, ІІ етап. Пакет матеріалів із
узагальнювальними таблицями на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України (лист ВІППО від 21.01.2015 р. № 27/02-11).
4. Моніторингове дослідження якості новостворених підручників для початкової школи.
Пакет матеріалів із узагальнювальними таблицями на адресу Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (лист ВІППО від 17.06.2015 р.
№ 423/02-11).
б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
1. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Маневицького району, 09.04.2015 р. Доповідна записка про результати
моніторингу (на виконання листа управління освіти та науки ВОДА від 12.12.2014 р.
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№ 3799/10/2-14). Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.
2. Моніторинг ефективності діяльності освітніх округів Горохівського району,
16.09.2015 р. Доповідна записка про результати моніторингу (на виконання листа управління
освіти та науки ВОДА від 12.12.2014 р. № 3799/10/2-14). Збірник інформаційно-аналітичних
матеріалів.
3. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Ратнівського району, 12.11.2015 р. Доповідна записка про результати
моніторингу (лист ВІППО від 09.12.2015 р. № 704/02-12). Збірник інформаційно-аналітичних
матеріалів.
4. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Турійського району, 12.02.2015 р. Доповідна записка про результати
моніторингу (на виконання листа управління освіти та науки ВОДА від 12.12.2014 р.
№ 3799/10/2-14). Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.
Відповідно до листа МОН України від 13.08.15 № 1/9-389 «Про проведення опитування у
Волинській
області»
здійснювався
всеукраїнський
моніторинг
«Ефективність
функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу
до результатів діяльності працівників психологічної служби», метою якого було вивчення
якості діяльності психологічної служби області.
У моніторингу взяли участь 1099 респондентів, з них 15 методистів психологічної служби,
200 фахівців психологічної служби області, 265 педагогів, 261 батько та 386 учнів.
За результатами опитування вищеназваних респондентів діяльність працівників
психологічної служби області заслуговує на позитивну оцінку. Вони є творчими
особистостями, новаторами ідей, майстерно володіють психолого-педагогічними
технологіями, беруть активну участь у соціально-правовому захисті дітей. Партнерські
стосунки між фахівцями психологічної служби та усіма учасниками навчально-виховного
процесу набувають довіри, взаємоповаги, взаєморозуміння. Респонденти зазначили, що
діяльність практичних психологів і соціальних педагогів у навчальному закладі є необхідною
і корисною для всіх учасників навчально-виховного процесу.
Тісна співпраця психологічної служби області з Центром практичної психології і
соціальної роботи дає змогу здійснювати інтегрований підхід щодо соціальнопсихологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.
Підготовано аналітичну записку на Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи.
Відповідно до плану роботи Інституту проведено:
Соціологічне дослідження «Випускник – 2015»
Протягом 2014/2015 н. р. опитано 412 випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Любомльського, Маневицького, Старовижівського та Турійського районів.
Оцінюючи свої шкільні роки, 42 % респондентів відзначили, що вони навчалися з великим
бажанням і отримували задоволення від навчального процесу, результатів своєї навчальної
праці, від можливостей виявити свої здібності й уміння, від атмосфери, яка панувала у
колективі класу, та взаємин з однокласниками. Складовими задоволення шкільним життям
для 28,7 % респондентів були також їх успіхи в олімпіадах, конкурсах, турнірах,
різноманітних змаганнях; для 24 % опитаних – взаємини з педагогами; для 13 % – участь
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у загальношкільних і класних справах.
Сенс освіти 74,5 % респондентів вбачають у розвитку власних інтересів і здібностей, у
підготовці до здобуття професії (63,9 % респондентів), у пізнанні основ наук та
навколишнього світу (63,5 %), у самопізнанні та самовдосконаленні (45,5 %).
Зростає громадська активність випускників: 63 % респондентів брали участь у діяльності
органів учнівського самоврядування, кожен другий опитаний випускник – у здійсненні
різноманітних проектів у школах та своїх населених пунктах, зокрема, «Україна – єдина
країна», «Україна в моєму серці», «Молодь єднає Україну», «Свою Україну любіть» тощо.
Свою роль як лідерів та організаторів оцінюють 12,3 % респондентів, як активних учасників
усіх подій – 39,3 %, як гідних виконавців – 19 % респондентів.
Серед проблем шкільного життя, відзначених випускниками, названі страх перед ДПА та
ЗНО (52 %), навчальні досягнення з окремих предметів (41 %), невміння розподілити свій
час (27 %) та труднощі при спробах поєднати навчання й додаткові заняття спортом,
музикою тощо (24,6 %), взаємини з педагогами (11 %), невміння виявити себе у класних і
загальношкільних справах (10,3 %), взаємини з однокласниками (9 %), погіршення стану
здоров’я (6,6 %), відсутність почуття безпеки і захищеності (3,6 %) тощо.
Як і в попередні роки, життєві плани випускників пов’язані з подальшим навчанням.
Налаштовані на вступ до різного типу навчальних закладів 95 % респондентів: до вищих
навчальних закладів – 56,8 %; до навчальних закладів професійно-технічної освіти – 22,4 %;
до коледжів – 20,2 %. Зберігаються міграційні плани частини випускників. Таких, що
планують навчатися за кордоном у 2015 році, 12 % респондентів, працювати – 34 %, виїхати
на постійне місце проживання – 12,7 %. Одруження з іноземцями планують 5,7 %
респондентів.

Рисунок 1. Чи визначились Ви з вибором майбутньої професії? (%)
З вибором майбутньої професії однозначно визначилися 41 % респондентів, ще 46 %
вагаються між кількома варіантами.
На здійснення своїх мрій та життєвих планів сподіваються 74 % респондентів, 17,7 %
мають деякі сумніви щодо втілення в життя власних задумів. Визначальними факторами
втілення планів у життя респонденти називають впевненість у власних силах (80 %), вміння
спілкуватися з людьми (71,5 %), якісну освіту (69 %) тощо.
Найважливішими життєвими цінностями є для респондентів, як і в попередні роки,
здоров’я (80 %), наявність вірних друзів (69 %), щасливе сімейне життя (57,6 %), любов
(54,5 %), цікава робота (54 %) тощо.
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Аналіз матеріалів соціологічного дослідження свідчить про необхідність удосконалення роботи
педагогічних колективів з професійної орієнтації школярів, підвищення ефективності
організації профільного навчання у навчальних закладах регіону.
Вивчення громадської думки батьків щодо якості надання освітніх послуг
Проведено опитування батьків учнів шкіл Горохівського та Ратнівського районів щодо їх
задоволеності якістю надання освітніх послуг та участі батьків у життєдіяльності шкіл.
Масив опитаних складає 327 респондентів.
Результати опитування свідчать: 63,5 % опитаних батьків задоволені функціонуванням
навчальних закладів, в яких здобувають освіту їхні діти. Аналіз рівня задоволеності батьків
різними параметрами освітнього простору дозволяє відзначити, що організацією роботи у
навчальних закладах, зокрема, режимом роботи школи, розкладом занять задоволені 89,3 %
респондентів; якістю навчального процесу – 74,2 %, тоді як рівнем підготовки випускників
до ЗНО – 59 %, індивідуальною роботою педагогів з дитиною опитаних батьків – 60 %
респондентів. Організацією профільного навчання задоволені 55 % опитаних, гурткової
роботи в школах – 46,6 %, якістю позанавчальної роботи зі школярами задоволені 50,3 %
респондентів. Опитування показало зростання можливостей школярів у користуванні
комп’ютерною технікою в школі (65,6 % респондентів) та вдома (82,4 %), вільного доступу
до Інтернету в школі (40,4 %) та вдома (65,6 %).

Рисунок 2. Відповідь батьків на запитання «Чи задовольняє Вас індивідуальна робота
педагогів з Вашою дитиною?», (%)
Респонденти відзначили, що їхні діти мають можливість у школі займатися фізичною
культурою (81,6 %), відвідувати факультативи за вибором (71,5 %), займатися у шкільних
гуртках за вибором, нахилами, бажаннями (60,4 %).
Слід відзначити рівень задоволеності батьків організацією національно-патріотичного
виховання в школах районів – 87,6 % та розвитком громадської активності школярів – 77,6 %
респондентів; організацією культурно-масової роботи зі школярами (71,8 %) та дозвілля
дітей (61,7 %).
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Рисунок 3. Відповідь на питання «Чи задовольняє Вас матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу?» (%)
Нижчим є загальний рівень задоволення матеріально-технічним забезпеченням навчальновиховного процесу – 41,6 % респондентів: якщо обладнанням класних кімнат задоволені
59 % опитаних, то своє задоволення щодо обладнання навчальних кабінетів висловили 40 %
респондентів. Комп’ютерне забезпечення навчального процесу задовольняє 46,6 %.
Проблемою для батьків є забезпечення дітей підручниками (задоволені 47 % респондентів).
У свою чергу забезпеченням шкільних бібліотек художньою літературою відповідно до
навчальних програм задоволені 35 %, сучасною довідковою та енциклопедичною
літературою – 26,5 % опитаних батьків.

Рисунок 4. Відповідь на запитання «Чи задовольняє Вас
якість харчування в школі?» (%)
Організація харчування в школі (обладнання їдалень, режим харчування тощо)
задовольняє 74,7 %, якість харчування – 63,2 % респондентів.
Санітарно-гігієнічні умови навчання задовольняють 75 % опитаних батьків, чистота і
затишок шкільного приміщення – 87,6 %, температурний режим у школі – 64,3 %. Наявність
внутрішніх санвузлів і можливість для дітей ними користуватися відзначають 89,1 %
опитаних батьків.
Морально-етичний клімат у шкільних колективах відповідає вимогам 67,7 % опитаних
батьків, 72,8 % респондентів задовольняють взаємини між учнями в школі. На платформі
взаєморозумінні вибудовуються відносини батьків з педагогами шкіл (87,5 % респондентів
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задоволені їх рівнем) та з класними керівниками (задоволені 92 % респондентів).
Загалом 81,4 % опитаних батьків вважають, що їхні діти почуваються в школі комфортно,
проблем у шкільному житті не мають діти 77 % респондентів.
Серед проблем шкільного життя дітей, наявність яких відзначили 18,5 % респондентів,
опитані батьки називають: складність навчального матеріалу з окремих предметів, який
важко засвоюється їхніми дітьми (58,8 %); відсутність у школі гуртків, які дитина хотіла б
відвідувати (47 %), велика кількість домашніх завдань, яку дитина фізично не може виконати
(43 %), відсутність факультативів, які хотіла б відвідувати дитина (13,8 %), непорозуміння з
окремими педагогами (9,8 %), прояви агресії в учнівському колективі (9,8 %).
За самооцінками опитані батьки беруть участь у різних напрямах життєдіяльності школи:
ремонтували клас (97,5 %) та шкільне обладнання (59 %), вирощували і передавали в школу
вазони (77,3 %), прибирали подвір’я школи (51 %). Свою участь у загальношкільних та класних
батьківських зборах відзначили 95,7 % опитаних батьків.
Порівняно з попереднім опитуванням (2010 року) батьків учнів шкіл Горохівського
району, зріс рівень тих, які за самооцінкою не мають жодного впливу на справи школи
(2010 р. – 11,5 %; 2015 р. – 20,5 %), і незначно зменшилася кількість тих, хто оцінював свій
вплив на життєдіяльність школи як сильний (2010 р. – 14,2 %; 2015 р. – 11,1 % ).
Протягом року вивчалась громадська думка педагогічних працівників щодо
організації методичної роботи в освітньому просторі регіону. Опитано 671 педагога за
місцем роботи у різних навчальних закладах області. Позитивно оцінюючи діяльність
районних методичних кабінетів, респонденти відзначають, що цілі й завдання методичної
роботи в регіоні орієнтовано на професійні запити, потреби й інтереси різних категорій
педагогічних працівників (98 %); вибір змісту, форм і методів інформаційно-методичної
роботи здійснюється з урахуванням рівня професійної підготовки педагогічних кадрів
(98 %); широко пропагується досвід кращих учителів у засобах масової інформації, при
проведенні різноманітних методичних заходів (96 %). Посиленої уваги з боку методичних
служб потребує, на думку опитаних вчителів, створення методичних та інформаційних
матеріалів працівниками районних методичних кабінетів (74,9 %), науково-методичний супровід
самоосвіти вчителів (70,5 %), впровадження сучасних освітніх технологій (69,4 %) тощо.
Як найважливіші результати методичної роботи респонденти відзначили розвиток
професійних якостей педагогів (99 %), підвищення ефективності їх професійної діяльності
(96,8 %), впровадження методичних рекомендацій у практику (95,7 %) тощо (рис. 5).

Рисунок 5. Найважливішим результатом методичної роботи у Вашому районі є розвиток
у вчителів потреби в педагогічній творчості, (%)
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Досить високим є рівень оцінок діяльності завідувачів районних методичних кабінетів, які
стосуються як фахових, так і особистісних характеристик. Відзначається, що завідувачі РМК
– хороші організатори, ними створено команди, які забезпечують науково-методичний
супровід діяльності педагогів районів (98 %); методичні заходи проводять на високому
науковому рівні, дотримуючись їх практичного спрямування (97,7 %); вони зазвичай
приймають продумані, кваліфіковані рішення (99 %), дотримуються професійної етики
(99 %), професійно консультують з різних питань, що виникають у роботі педагогів (97,2 %),
тощо (рис. 6).

Рисунок 6. Завідувач районного методичного кабінету сприйнятливий до нових ідей,
прихильник різноманітних нововведень та інновацій, проявляє ініціативу, (%)
Респонденти відзначили різноманітні форми науково-методичної роботи районних
методичних кабінетів, у яких вони брали участь: конкурси та виставки «Вчитель року», історії
рідного краю, «Творчі сходинки педагогів Волині»; ефективну діяльність районних
методичних об’єднань; круглі столи, науково-практичні конференції педагогічні читання;
семінари: окружні, районні, обласні; предметні, проблемні, для молодих вчителів, керівників
методичних об’єднань тощо; тренінги; творчі, динамічні групи; майстер-класи, авторські
лабораторії, творчі портрети, презентації; експериментальна та науково-дослідна робота та ін.
Оцінюючи загальний масив опитаних, слід зазначити, що лише 87 % респондентів
відчувають потребу в особистісному і професійному зростанні та намагаються реалізувати її.
У свою чергу, як реальну відзначили можливість підвищувати свою професійну
майстерність, виявляти в своїй діяльності творчість і здібності 89,4 % респондентів.
Працівниками лабораторії відслідковується рівень задоволеності слухачів курсів
підвищення кваліфікації організацією всіх форм роботи із педагогами, створенням умов
для ефективного навчального процесу та проживання у гуртожитку інституту.
Серед мотивів навчання на курсах підвищення кваліфікації стабільно перше місце займає
бажання підвищити рівень своєї професійної майстерності, на що вказують 81,7 %
респондентів. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 7 %. Значимим чинником
продовжує залишатись необхідність пройти курси до атестації (57,2 %). Респондентами
названі також прагнення оволодіти сучасними технологіями, методами і формами навчання і
виховання (53,8 %) та працювати по-новому (40 %).
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Задоволені курсами підвищення кваліфікації 78,4 % респондентів, задоволені частково
20 % (рис. 7).

Рисунок 7. Задоволення слухачів курсами підвищення кваліфікації, (%)
Ті респонденти, хто частково задоволені курсами та не задоволені ними (20,5 %
респондентів), причинами цього називають: недостатню практичну спрямованість курсів
(52,6 %), поза змістом курсів залишились актуальні для слухачів теоретичні фахові проблеми
(23,4 %), невідповідність тематики пропонованих курсів професійним потребам слухачів
(23,2 %) тощо.
Респондентами названо такі основні результати перебування на курсах підвищення
кваліфікації: почули і побачили чимало нового і цікавого для себе (62,1 %), познайомились з
творчими педагогами та досвідом їх роботи (61,9 %); підвищили теоретичний рівень фахових
знань (60,1 %), отримали необхідні консультації від працівників ВІППО (52,9 %), оволоділи
новими формами і методами роботи (45,6 %) тощо.

Рисунок 8. Основні результати перебування слухачів
на курсах підвищення кваліфікації, (%)
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Слухачі вважають, що особливу увагу в змісті навчального процесу курсів підвищення
кваліфікації необхідно акцентувати на практичному оволодінні слухачами елементами
сучасних освітніх технологій (52,4 %) та комп’ютером і навичками використання ІКТ
(24,1 %); особливостях роботи у профільних класах (29,6 %) та роботи з обдарованими
дітьми (25,6 %); підготовку вчителя до організації виховного процесу у класі, навчальному
закладі (24,6 %) тощо.
Відповідно до плану роботу управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації та
плану роботи Інституту вивчалась громадська думка педагогічних працівників, учнів та
батьків щодо якості надання освітніх послуг у навчальних закладах Турійського,
Маневицького, Горохівського та Ратнівського районів у ході підготовки питань на засідання
колегії управління:
1. Комплексне вивчення управлінської діяльності відділу освіти Турійської
райдержадміністрації з виконання Закону України «Про освіту». У березні 2015 р.
опитано 145 педагогів та 128 учнів 10-х – 11-х класів за різним інструментарієм (чотири
анкети вчителя, дві анкети випускника та дві анкети учня 10-го класу).
Опитані вчителі вказують, що методична робота реально допомагає оволодівати активними
та інтерактивними методами навчання (63 %), творчо трансформувати набуті знання в
практичну діяльність (60 %), вчить виявляти обдарованих дітей і працювати з ними на уроках і
індивідуально в позаурочній діяльності (55,4 %), використовувати бази даних Інтернету,
аналітично обробляти їх та використовувати у фаховій діяльності (52 %), що у комплексі
забезпечує покращення знань учнів (49 %) тощо.
Робота методичних осередків у школах району та проведення районних та обласних
методичних заходів, до яких залучаються вчителі усіх шкіл району, є результативними і
забезпечують, на думку респондентів: розвиток професійних якостей педагогів (80,5 %),
участь педагогів в інноваційній діяльності (74,7 %), підвищення якості навчально-виховного
процесу (73,6 %), підвищення ефективності професійної діяльності педагогів (72 %) тощо.
Участь педагогів у заходах, що організовує та проводить районний методичний кабінет,
оцінюється педагогами як стимул до самоосвіти та саморозвитку вчителя (80,7 % опитаних).
Проблемою для кожного третього опитаного вчителя продовжують залишатися устаткування
навчальних кабінетів та умови роботи в них. Необхідними для респондентів змінами, яких вони
очікують, є матеріально-технічне забезпечення розвитку освітнього простору регіону,
збільшення фінансування потреб навчальних закладів та розміру заробітної плати вчителів
(кожен другий опитаний), забезпечення учнів підручниками за державний кошт, покращення
доступу до мережі Інтернет.
За матеріалами дослідження підготовлено аналітичну довідку.
2. Комплексне вивчення управлінської діяльності відділу освіти Маневицької
райдержадміністрації з виконання Закону України «Про загальну середню освіту».
У травні 2015 р. опитано 366 респондентів (у тому числі за різним інструментарієм опитано
150 вчителів (4 анкети вчителя), 110 випускників 11-х класів (2 анкети випускника),
106 учнів10-х класів (2 анкети учня).
В управлінській діяльності Маневицького районного відділу освіти склався алгоритм
підготовки питань до заслуховування на колегії відділу освіти, одним із елементів якого є
обов’язкове проведення соціологічних опитувань та психологічних моніторингів у
колективах шкіл. Здійснює цю роботу психологічна служба. Рішення приймаються на основі
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аналізу вивчення громадської думки та відповідних рекомендацій психологічної служби. Із
твердженням «рішення приймаються на основі моніторингу діяльності ЗНЗ» однозначно
погодились 65,6 % опитаних вчителів, ще 26,9 % – погодились з ним частково.
У районі проводились такі моніторингові дослідження, якими охоплено всі школи II–III ст.:
«Морально-етичні цінності сучасного школяра» (2011 р.); «Поведінкові орієнтири
старшокласників» (2012 р.); «Професійне самовизначення випускників» (2013 р.); вивчення
стану профілактичної роботи в школах району щодо недопущення поширення та вживання
учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин (2014 р.). Результати досліджень
обговорювались під час проведення круглих столів (в т. ч. у ВІППО), науково-практичних
конференцій, на семінарах керівників шкіл району, класних керівників тощо.
На час опитування (травень 2015 р.) 42 % опитаних випускників окреслили свій майбутній
життєвий шлях, ще 53 % зробили це частково. Продовжувати навчання планують 95 %
респондентів, з них на вступ до вищого навчального закладу налаштовані 57 %, 21 %
планують вступати до коледжів, 20 % – до навчальних закладів системи професійнотехнічної освіти. Щодо території навчання, то 17,2 % респондентів планують вступати в
закордонні навчальні заклади. З вибором майбутньої професії однозначно визначились
47,3 % опитаних випускників, ще 45,2 % називають свій вибір частковим, 2,1 % не
визначились із професією, а 5,4 % обрали відповідь «важко відповісти». У роздумах
випускників про своє майбутнє робота за кордоном як життєвий пріоритет відзначена 39 %
опитаних та 12 % планують виїхати за кордон на постійне місце проживання.
Аналіз матеріалів соціологічного дослідження засвідчив необхідність оптимізації
навчального навантаження учнів; регламентації та узгодження кількості та складності
домашніх завдань з різних предметів з урахуванням фізичних можливостей школярів,
ширшого запровадження у навчальний процес здоров’язбережувальних технологій навчання
(погіршення стану власного здоров’я як проблему шкільного життя відзначили 10,1 %
опитаних випускників); збільшення кількості шкільних учнівських об’єднань за інтересами;
урізноманітнення форм дозвіллєвих заходів для школярів; ширшого використання
морального та матеріального стимулювання досягнень педагогів та учнів тощо.
За матеріалами дослідження підготовлено аналітичну довідку та видано «Матеріали
соціологічного опитування педагогічних працівників і учнів шкіл Маневицького району»
(Луцьк : [б. в.], 2015. – 155 с.).
3. Комплексне вивчення управлінської діяльності відділу освіти Горохівської
райдержадміністрації з виконання Закону України «Про освіту».
Опитування педагогічних працівників дало змогу зробити такі висновки:
1. Педагоги району працюють у позитивному мікрокліматі, що панує в навчальних
закладах району: вони задоволені своїм навчальним навантаженням (85,4 %); їх влаштовує
розклад занять, за яким вони працюють (96 %), та етико-психологічний клімат, що склався у
школі (63,4 %); у 89,5 % респондентів склалися неконфліктні стосунки з колегами; 92,6 %
респондентів відчувають доброзичливе ставлення до себе з боку адміністрації школи;
підтримку у роботі з боку колег відчувають 94 % респондентів. Робочий час вчителя завдяки
власним зусиллям і діям адміністрації школи використовується раціонально (90,8 %);
адміністрації шкіл справедливо оцінюють результати роботи вчителів (90,2 %); успіхи і
досягнення педагогів помічаються адміністрацією шкіл та колегами (86,8 %).
Педагоги комфортно почувають себе в учнівському середовищі (91,5 %) та задоволені
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ставленням учнів до себе та своїх предметів (73,86 %).
2. Система методичної роботи, як на рівні школи, так і на рівні діяльності районного
методичного кабінету, задовольняє потреби педагогічних працівників: вони мають реальну
можливість підвищувати свою професійну майстерність, виявляти творчість і здібності
(97,4 %); їх влаштовує робота методичних об’єднань та особиста участь у ній (96 %); вони
відзначають, що в школах йде науково-методичний пошук (92 %). Вибір змісту, форм і
методів інформаційно-методичної роботи здійснюється методичним кабінетом з
урахуванням рівня професійної підготовки педагогічних кадрів (86,9 %); вона орієнтована на
професійні запити, потреби й інтереси педпрацівників (86,8 %); широко пропагується досвід
кращих вчителів району (76,5 %). Як найважливіші результати методичної роботи вчителі
відзначають розвиток своїх професійних якостей (91,7 %), підвищення ефективності своєї
професійної діяльності (85,4 %), підвищення якості навчально-виховного процесу (79,7 %),
участь педагогів в інноваційній діяльності (78,4 %), розвиток у вчителів потреби в
педагогічній творчості (77,9 %), впровадження методичних рекомендацій у практику (77,8 %).
Методична робота районного методкабінету є стимулюючим чинником до самоосвіти та
саморозвитку для 85 % опитаних вчителів. Однозначно згідні із запропонованим в анкеті
твердженням «Я відчуваю потребу в професійному й особистісному зростанні та намагаюсь
реалізувати її» 57,2 % опитаних вчителів, ще 29,6 % респондентів більше згідні з цим
твердженням, ніж не згідні. Можна сказати, що свою вмотивованість до сприйняття
методичної роботи демонструють 86,8 % респондентів. Число тих, хто має потребу в
професійному й особистісному зростанні та намагаються реалізувати її, практично відповідає
числу тих, хто оцінює методичну роботу РМК як стимулюючий чинник до самоосвіти.
Як стимул до самоосвіти та саморозвитку вчителями оцінюється і методична робота у
педагогічних колективах шкіл: з цим згідні 69,3 % респондентів, і ще 23 % обрали відповідь
«швидше так, ніж ні».
Ми ставили перед собою завдання вивчити громадську думку педагогічних працівників
Горохівщини щодо оцінок навчання на курсах підвищення кваліфікації та участі у різних
формах методичної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти як
чинника до самоосвіти та саморозвитку педагогічних кадрів. Навчання на курсах у ВІППО як
стимул до самоосвіти та саморозвитку оцінюється 90,2 % респондентів, участь у семінарах,
робота у творчих групах ВІППО – 88,2 %.
3. Проблемою залишається матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного
процесу: 29 % опитаних вчителів подобається кабінет, у якому вони працюють, його
устаткування та умови роботи в ньому. Неможливість працювати в Інтернеті трактується
14,9 % респондентів як чинник, що перешкоджає самоосвіті та саморозвитку педагогів, ще
9,5 % – швидше згідні з цим твердженням, ніж ні. Недостатнє науково-методичне
забезпечення теж стає на заваді самоосвіті 11,3 % респондентів, 15,3 % – швидше згідні з
цим твердженням, ніж ні. Окрім цього, перешкоджаючими чинниками названо
респондентами також: обмежені ресурси (46 %), брак часу (40 %), стан здоров’я (25 %),
розчарування через невдачі, що були раніше (24 %), складні життєві обставини (22,5 %)
тощо. Працюючи з учителями, методичним службам усіх рівнів необхідно враховувати
несприятливі зовнішні та внутрішні чинники, які перешкоджають самоосвіті та
самовдосконаленню педагогічних працівників.
Аналіз матеріалів соціологічного дослідження свідчить, що респонденти вважають
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за необхідне фінансування системи освіти в повному обсязі потреб навчальних закладів;
здійснення добудови та ремонту окремих навчальних закладів; забезпечення усім необхідним
устаткуванням та дидактичними матеріалами, підручниками, довідковою та енциклопедичною
літературою навчальних кабінетів і бібліотек навчальних закладів; збільшення кількості
комп’ютерних класів, поновлення комп’ютерної техніки та розширення мультимедійного
оснащення навчальних кабінетів, забезпечення можливості користування Інтернетом в усіх
навчальних закладах.
За матеріалами дослідження підготовлено аналітичну довідку та видано «Матеріали
соціологічного опитування педагогічних працівників, батьків і учнів шкіл Горохівського
району» (Луцьк : [б. в.], 2015. – 121 с.).
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Підготовка завдань з української мови для моніторингового дослідження рівня
навчальних досягнень учнів:
– для 9-х (два рівні) та 11-х (два рівні) Турійського, Маневицького, Горохівського,
Ратнівського районів. (Сова О. О.);
– підготовлено два варіанти контрольної роботи з англійської мови для 9 класу для
проведення моніторингових досліджень у Ратнівському районі. (Бацмай С. А.).
Участь у проведенні регіонального моніторингу якості математичної освіти. Укладено
добірки завдань письмових контрольних робіт для проведення моніторингу навчальних
досягнень учнів 9-го та 11-го класів Турійського, Маневицького, Ратнівського районів
(Трачук Т. В.).
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
1. Громадські слухання. Відповідальні за ЗНО в містах/районах області для організації
зустрічей з громадськістю забезпечені презентаціями:
– «Перспективи ЗНО-2016»;
– «Ретроспективний аналіз результатів ЗНО».
2. Пункти реєстрації. Для відповідальних за пункти реєстрації створено електронну
папку з інформаційними матеріалами та інструкцією.
3. Пункти пробного та основного тестування. Для кожного пункту зроблено Лист
перевірки відповідності пункту тестування вимогам УЦОЯО та Інформаційна картка пункту
ЗНО–2015.
4. Навчання та сертифікація. Створено електронну базу даних (програма Джуліам),
проведено навчання та сертифікацію:
– екзаменаторів з української мови, іноземних мов (118 чол.);
– відповідальних та помічників відповідальних за пункти тестування (70 чол.);
– інструкторів ЗНО (2500 чол.);
– уповноважених осіб УЦОЯО (66 чол.).
5. Пункт перевірки відкритої частини відповідей тестування з української мови і
літератури працював на базі ВІППО з 29.04 по 06.05.2015 р.
6. Інформаційна кампанія з питань ЗНО:
– В газетах та вісниках області надруковано 37 інформаційних повідомлень, статей на
теми зовнішнього незалежного оцінювання.
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– Проведено п’ять прес-конференцій (05.01; 18.03; 27.05; 27.07; 04.11).
– Три тематичні телепередачі.
7. Участь у роботі регіональної експертної групи з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2015 році (лист ЛРЦОЯО від 22.06.2015 р.
№ 478/03-29).
Навчання і сертифікація уповноважених осіб Українського центру ОЯО. (Квітень,
Корнейко А. О.).
Організаційно-методичний супровід громадських слухань з питань ЗНО. (Листопад,
Корнейко А. О.).
Методист відділу Сова О. О. є відповідальною за пункт перевірки ЗНО з української мови
у Волинській області та екзаменатором ЗНО з української мови (сертифікат екзаменатора).
Участь у роботі регіональної експертної групи з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання з географії у 2015 році. (Лист ЛРЦОЯО від 22.06.15 р.
№ 478/03-29). (Григор’єва Н. В., завідувач відділу природничих дисциплін).
ХІІ. Особливості діяльності закладу
Робота музею історії освіти Волині
Екскурсійна робота
Організовуються та проводяться екскурсії для слухачів курсів підвищення кваліфікації,
постійно удосконалюються тексти екскурсій, а тому проводиться пошук документів і
матеріалів щодо розвитку освіти області та України у Державному архіві Волинської області,
Центральному державному архіві громадських об’єднань України та в Центральному
державному архіві вищих органів влади та управління.
Пошуково-збиральницька робота
Музей за 2015 рік отримав низку надходжень. За даними інвентарної книги, тут перебуває
2052 музейні предмети і за звітний період фонди музею поповнилися 38 експонатами. Так,
зокрема, створено фонд колишнього вчителя математики Лідії Михайлівни Федонюк, до
якого увійшли різного виду матеріали, документи, свідоцтва, табелі. А також музей
поповнився матеріалами з історії шкіл м. Луцька.
Виставки та заходи
27 січня проведено круглий стіл «Творець талановитих особистостей», приурочений
70-річчю від дня народження Є. І. Франчука, в рамках якого презентувалася виставка
творчого доробку Євгена Івановича та матеріалів з його особистого архіву.
Музей долучився до проведення зустрічі з заслуженим працівником культури України,
заступником директора з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК Луцького району
В. П. Судимою.
У липні підготовлено та надіслано в навчальні заклади м. Луцька лист щодо збору
інформаційних матеріалів про заклади освіти обласного центру з метою оформлення
тематичної виставки у музеї історії освіти ВІППО, присвяченої 930-й річниці м. Луцька. Із
зібраних матеріалів проводиться формування тематичної експозиції «Навчальні заклади
обласного центру: минуле та сучасність».
У першій декаді грудня проводилася творча зустріч із Середюком Олександром
Миколайовичем – відомим істориком, краєзнавцем, публіцистом, засновником
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та директором Музею історії сільського господарства Волині (до 60-річчя від дня
народження).
ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність
1. Робота бібліотеки
Головною метою діяльності бібліотеки є інформаційно-бібліографічний супровід
наукових досліджень інституту, процесу підвищення кваліфікації й самоосвіти педагогічних
кадрів області шляхом забезпечення фахових інформаційних потреб усіх категорій
користувачів.
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.
На основі аналізу звітних документів роботи бібліотек ОІППО, ДНПБ України
ім. В. Сухомлинського визначено загальний рейтинг книгозбірень у 2014 р. За результатом
рейтингу нашій бібліотеці належить п’яте місце (див. додаток 1).
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 педтехнологій та освітніх підходів до професійної
підготовки педагогічних кадрів, науково-методичною літературою на допомогу вчителямпредметникам, матеріалами про педагогів-новаторів, фаховими періодичними виданнями
(передплачено 119 назв) (див. додаток 2).
Книжковий фонд поповнюється централізовано за рахунок державного бюджету.
Станом на 01.12.2015 року фонд бібліотеки становить 45 450 примірників книг. За звітний
період надійшло 553 книги.
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
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. «Україна – єдина країна».
2. «Мова – духовне багатство народу».
3. «Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти – 75 років».
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4. «Інтелект України».
5. «Музейна педагогіка».
6. «Конституція – Основний Закон України».
7. «Школа і педагогіка у незалежній українській державі».
8. «Сучасна освіта Волині».
9. «Вони боролися за волю України».
10. «Громадсько-патріотичне виховання».
Книжкові виставки до знаменних дат:
1. «Я для тебе горів, український народе» (В. Симоненко).
(До 80-річчя від дня народження Василя Андрійовича Симоненка).
2. «Я був повний Україною…» (У. Самчук).
(До 110-річчя від дня народження Уласа Олексійовича Самчука).
3. «Немає часу на поразку…» (Л. Костенко).
(До 85-річчя від дня народження Ліни Василівни Костенко).
4. «Мовою Шевченка» (М. Кропивницький).
(До 175-річчя від дня народження Марка Лукича Кропивницького).
5. «Українська держава і державність на Україні є» (В. Винниченко).
(До 135-річчя від дня народження Володимира Кириловича Винниченка).
6. «Служіння вищим ідеалам загального добра» (І. Карпенко-Карий).
(До 170-річчя від дня народження Карпенка-Карого, справжн. – Тобілевич Іван
Карпович).
7. «На вас, завзятці юнаки,
Що возлюбили Україну,
Кладу найкращії гадки,
Мовби сподіванку єдину…» (М. Старицький).
(До 210-річчя від дня народження Дмитра Михайловича Старицького).
8. «Слово до народу».
(До 170-річчя з часу написання «Заповіту» Т. Г. Шевченка).
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.
2. «Немає часу на поразку…» (Л. Костенко).
(До 85-річчя від дня народження Ліни Костенко).
2. Видавнича діяльність за рік
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 228 наукових та
науково-методичних праць.
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23. Романчук Г. Д. Матеріали соціологічного опитування вчителів та учнів Маневицького
району / Г. Д. Романчук, Н. М. Кот. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 155 с.
Центр практичної психології і соціальної роботи
Методичні рекомендації
1. Андрейчин С. Р. Особливості роботи психолога із посттравматичним стресовим
розладом : метод. рек. / С. Р. Андрейчин. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 44 с.
2. Казмірчук Н. М. Соціально-психологічний супровід дітей, схильних до девіантної
поведінки : метод. рек. / Н. М. Казмірчук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 52 с.
Публікації в періодичних виданнях
3. Андрейчин С. Р. Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник
системи психолого-педагогічного супроводу / С. Р. Андрейчин // Пед. пошук. – 2015. –
№ 3 (87). – С. 3–5.
4. Казмірчук Н. М. Самоосвітня діяльність як фактор професійного зростання практичного
психолога / Н. М. Казмірчук // Пед. пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 25–26.
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
5. Казмірчук Н. М. Професійний саморозвиток фахівця психологічної служби як істотна
передумова його успішної діяльності / Н. М. Казмірчук // Зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф.
«Психологічно-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної
освіти» / уклад. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 23–28.
6. Мурашкіна Ю. Д. Розвиток професійних якостей соціального педагога у системі
неперервної освіти / Ю. Д. Мурашкіна // Зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф.
«Психологічно-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі
неперервної освіти» / уклад. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 34–42.
Центр зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
1. Кутовий Р. С. Основні підходи до створення інструментарію моніторингових
досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах / Р. С. Кутовий // Методичні засади
типового алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості
освіти : матеріали семінару-практикуму для заступників директорів гімназій, ліцеїв,
колегіумів (Луцьк, 29 жовтня 2015 р.). – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 63–71.
2. Кутовий Р. С. Організація локального моніторингу ефективності роботи освітніх
округів та інтерпретація отриманих даних / Р. С. Кутовий // Реалізація регіональної моделі
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моніторингу якості освіти : зб. наук.-практ. матеріалів учасників Всеукр. наук.-практ. вебконф. (Харків, 16 квітня 2015 р.) – Х. : Харків. акад. неперервної освіти, 2015. – С. 84–88.
3. Кутовий Р. С. Особливості організації локальних моніторингових досліджень та
інтерпретації отриманих результатів / Р. С. Кутовий // Методичні засади типового алгоритму
організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти : матеріали
семінару-практикуму для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навч. закл. –
Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 81–86.
4. Приймачук Л. О. Методи збору даних щодо реалізації алгоритму організації та
проведення моніторингових досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах /
Л. О. Приймачук // Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
моніторингових досліджень якості освіти : матеріали семінару-практикуму для директорів і
заступників директорів загальноосвітніх навч. закл. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 81–86.
Інша навчально-методична, науково-методична література
5. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Маневицького району / авт.-упоряд.: М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 74 с.
6. Моніторинг ефективності діяльності освітніх округів Горохівського району / авт.-упоряд.:
М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 68 с.
7. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Ратнівського району / авт.-упоряд.: М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 66 с.
8. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Турійського району / авт.-упоряд.: М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 64 с.
Відділ з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти
Методичні рекомендації
1. Барановська Р. Є. Використання ігрових технологій на уроках соціально-побутового
орієнтування у спеціальній школі : метод. рек. / Р. Є. Барановська. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 39 с.
2. Коць В. В. Психолого-педагогічний супровід дошкільників із синдромом Дауна :
метод. рек. / В. В. Коць. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с.
Інша навчально-методична, науково-методична література
3. Гуменюк М. У. Управлінська діяльність керівника школи : зб. матеріалів /
М. У. Гуменюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 84 с.
4. Барановська Р. Є. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями
психофізичного розвитку в умовах НРЦ : зб. матеріалів / Р. Є. Барановська. – Луцьк :
ВІППО, 2015. – 87 с.
Відділ виховної роботи
Публікації в періодичних виданнях
1. Дикий О. Ю. Актуальні проблеми профільного навчання за спортивним напрямом
старшокласників / Дикий О. Ю. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − № 3 (31) /
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уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
2015. − С. 65–68.
2. Дикий О. Ю. Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку / Дикий О. Ю. //
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр.
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. −
№ 4 (55). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − С. 79–81.
3. Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної системи
загальноосвітнього навчального закладу : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ;
Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.],
2015. – 39 с. (Інформаційний простір освіти).
Відділ природничих дисциплін
Методичні рекомендації
1. Гребенюк Т. С. Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором «Фінансова
грамотність» : метод. рек. / Т. С. Гребенюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 240 с.
2. Гребенюк Т. С. Курс «Фінансова грамотність» у системі загальної середньої освіти
Волинської області: практичні питання впровадження / Т. С. Гребенюк // Теоретичні та
практичні аспекти курсу за вибором «Фінансова грамотність» : метод. рек. – Луцьк : ВежаДрук. – С. 6–17.
Публікації в періодичних виданнях
3. Григор’єва Н. В. Науково-дослідницька діяльність вчителя як важливий фактор розвитку
його професіоналізму / Н. В. Григор’єва // Пед. пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 48–50.
4. Гребенюк Т. С. Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень /
Т. С. Гребенюк, Ю. Р. Гребенюк // Пед. пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 80–84.
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
5. Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку особистості учня і вчителя : зб.
наук.-метод. ст. / уклад.: М. Р. Кащенюк, Р. О. Тирак. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 164 с.
6. Григор’єва Н. В. Науково-дослідницька робота як напрямок інноваційної діяльності
вчителя і складова його професійного зростання / Н. В. Григор’єва // Науково-дослідницька
робота як стимул саморозвитку учня та вчителя : зб. наук.-метод. ст. – Луцьк : ВІППО,
2015. – С. 6–12.
7. Кащенюк М. Р. Мотивація науково-дослідницької діяльності учнів / М. Р. Кащенюк //
Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку учня та вчителя : зб. наук.-метод. ст. –
Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 13–18.
8. Тирак Р. О. Розвиток інтересу учнів до навчально-дослідницької діяльності у процесі
вивчення шкільного курсу «Біологія» / Р. О. Тирак // Науково-дослідницька робота як стимул
саморозвитку учня та вчителя : зб. наук.-метод. ст. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 18–27.
9. Гребенюк Т. С. Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень /
Т. С. Гребенюк // Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку учня та вчителя :
зб. наук.-метод. ст. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 27–40.
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Відділ фізико-математичних дисциплін
Дидактичні матеріали
1. Савош В. О. Зошит для лабораторних робіт. Фізика, 7 клас / В. О. Савош, А. Б. Трофімчук
В. Я. Левшенюк, Я. Ф. Левшенюк. – 2015. – 36 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій та змісту освіти» МОН
України № 141/12-Г-873 від 30.06.2015)).
Публікації в періодичних видання
2. Савош В. О. ІІІ етап LIІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики / В. О. Савош,
Г. П. Кобель // Пед. пошук . – 2015. – № 3 (87). – С. 67–75.
3. Савош В. О. Експериментальний тур ІІІ етапу LIІ Всеукраїнської олімпіади з фізики /
Г. П. Кобель, В. О. Савош // Пед. пошук . – 2015. – № 4 (88). – С. 65–70.
4. Савош В. О. Коло змінного струму як джерело когерентних коливань та елемент у
структурі інтегративного подання знання / В. О. Савош, Ю. М. Орищин // Вісн. Чернігів.
держ. пед. ун-ту. – 2015. – Вип. 127. – Серія : Пед. науки. – С. 149–154.
5. Савош В. О. Інтеграція знань з фізики при вивченні коливальних процесів /
В. О. Савош, Ю. М. Орищин // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія
педагогічна. – 2015. – Вип. 19. – С. 108–112.
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
6. Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації
самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. /
уклад. В. О. Савош. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 272 с.
7. Головіна Н. А. Дослідження коефіцієнта корисної дії реальних циклів / Н. А. Головіна,
Н. В. Налепа, В. О. Савош // Моделювання у навчальному процесі : матеріали Всеукр. наук.практ. інтернет-конф. (23–27 лютого 2015 р.) / уклад. Н. А. Головіна. – Луцьк : Вежа-Друк,
2015. – С. 90–94.
8. Савош В. О. Діяльнісний аспект готовності учителів фізики до організації самостійної
роботи учнів з розв’язування фізичних задач / В. О. Савош // Формування готовності
вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності
учнів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 68–72.
Відділ початкового навчання та дошкільного виховання
Дидактичні матеріали
1. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей молодшого
дошкільного віку : метод. розробка / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П.,
2015. – 158 с.
2. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей середнього
дошкільного віку : метод. розробки / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець,
2015. – 358 с.
3. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку : метод. розробки. Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець,
2015. – 244 с.
4. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого дошкільного
віку : метод. розробки. Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2015. –
290 с.
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Методичні посібники
5. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку : метод.
посібн. Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2015. – 348 с.
6. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку : метод.
посібн. Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2015. – 222 с.
7. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку : метод.
посібн. Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2015. – 288 с.
8. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку : метод.
посібн. Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2015. – 192 с.
Публікації в періодичних виданнях
9. Березіна О. М. Чи стане знову гра провідною діяльністю дошкільника? / О. М. Березіна //
Пед. пошук. – 2015. – № 3 (87). – С. 32–33.
Відділ гуманітарних дисциплін
Методичні рекомендації
1. Мочкіна Л. І. Збірник завдань для олімпіад з історії. 8–9 класи / Л. І. Мочкіна,
С. А. Мочкін. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 36 с.
2. Мочкіна Л. І. Збірник завдань для олімпіад з історії. 10–11 класи. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 40 с.
Публікації в періодичних виданнях
3. Мочкіна Л. І. Національно-культурний рух в Україні у другій половині ХVІ – першій
половині ХVІІ століть / Л. І. Мочкіна, А. Є. Хвесик // Пед. пошук. – 2015. – № 3 (87).– С. 36–37.
4. Бондарук Л. М. Соціальна дієвість у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» /
Л. М. Бондарук, О. О. Граузе // Пед. пошук. – 2015. – № 3 (87). – С. 42–44.
5. Бондарук Л. М. Пошук Петром Попельським свого місця у світі. Урок зарубіжної
літератури у 6 класі за твором В. Короленка «Сліпий музикант» / Л. М. Бондарук,
С. О. Томчук // Пед. пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 58–61.
6. Сова О. О. Технології ХХІ століття / О. О. Сова, Л. М. Чайка // Пед. пошук. – 2015. –
№ 2 (86). – С. 63–68.
Інша навчально-методична, науково-методична література
7. Гешеліна Т. Б. Gold aus Mist-Energiequelle der Zukunft : навч.-метод. матеріали /
Т. Б. Гешеліна та ін. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 34 с.
8. Бацмай С. А. Особливості формування організаційної культури жінки-керівника
загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / С. А. Бацмай // Теорія та
методика управління освітою. – 2015. – № 2 (16). – Режим доступу :
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/16.pdf
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
9. Бондарук Л. М. Формування сімейних цінностей предметами гуманітарного циклу
[Електронний ресурс] / Л. М. Бондарук, С. А. Бацмай // Значення розподілу ресурсів
індивідуальних і соціальних при проживанні важких ситуацій – польський та український
досвід : тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 вересня 2015 р.). – Люблін, 2015.
«Psychoprevention Studies». – Режим доступу : http://www.ipip.info.pl/pl/
10. Бацмай С. А. Гендерні особливості формування організаційної культури керівників
загальноосвітніх навчальних закладів / С. А. Бацмай // Актуальні проблеми соціальної
педагогіки, початкової та дошкільної освіти : зб. наук. пр. : матеріали VІ Міжнар. наук.202

практ. конф. науковців, аспірантів та студентів (Луцьк, 14 травня 2015 р.) / [за ред.
П. М. Гусака, Н. І. Корпач] ; СНУ ім. Лесі Українки, пед. ін-т. – Луцьк : ПП Іванюк, 2015. –
С. 25–29.
11. Бацмай С. А. Особливості формування організаційної культури керівника
загальноосвітнього навчального закладу І ступеня / С. А. Бацмай // Підготовка
конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи : тези
виступів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25–26 червня 2015 р.). – Луцьк : СНУ ім. Лесі
Українки, 2015.
Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Методичні рекомендації
1. Гісь І. В. Створення візуальних проектів у Visual С++ / І. В. Гісь. – Луцьк : ВІППО,
2015. – 42 с.
2. Остапчук Л. Р. Методика використання інтерактивних пристроїв / Л. Р. Остапчук. –
Луцьк : ВІППО, 2015. – 36 с.
Тематичні збірки праць (до конференцій, педагогічних читань тощо)
3. Гісь І. В. Самостійні, практичні, лабораторні роботи як засіб формування навичок
роботи з програмним забезпеченням // Формування готовності вчителів фізикоматематичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. (14–15 травня 2015 р.) / уклад. В. О. Савош. – Луцьк : ВІППО,
2015. – 264–270 с.
Відділ інформаційного забезпечення освіти
Публікації в періодичних виданнях
1. Гребенюк М. П. Борис Грабовський − творець електронної системи телебачення /
М. П. Гребенюк // Пед. пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 78–80.
2. Шевчук Г. З. Мовленнєва культура як компонент педагогічної майстерності /
Г. З. Шевчук // Пед. пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 36–39.
Робота відділу інформаційного забезпечення освіти
Основним завданням відділу інформаційного забезпечення освіти є систематичне
опрацювання законодавчих та нормативних правових актів, положень і рекомендацій, що
стосуються видавничої діяльності. Працівники відділу забезпечують своєчасне видрукування
поточної документації Інституту, розробляють проекти художнього та технічного
оформлення матеріалів, погоджуючи ескізи із безпосереднім керівником і готують остаточні
макети.
Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».
Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства
юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16484-4956 ПР від 27.02.2010 р.)
та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).
Електронна версія часопису «Педагогічний пошук» систематично розміщується на сайті
наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації
журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних «Україніка». Журнал
виходить із компакт-диском, де вміщуємо багатоілюстровані методичні матеріали. Видання
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знайомить волинських освітян не лише з творчим доробком кращих педагогів-новаторів, а й
з дослідженнями науковців та працівників Інституту, інших вищих навчальних закладів
України.
Видання стало одним зі шляхів зближення педагогічної науки з практикою, допомагає
педагогічним працівникам у розв’язанні нагальних проблем із науково обґрунтованих
позицій. «Педагогічний пошук» твориться за активної участі науковців, керівників і
працівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, освітніх установ області. Часопис
уміщує управлінські рішення різних рівнів, офіційні повідомлення, пропагує нові педагогічні
ідеї й технології, висвітлює досягнення учнів на олімпіадах, турнірах, конкурсах. На його
сторінках вчителі й керівники освітніх установ знайдуть необхідну науково-методичну
інформацію з найбільш актуальних проблем модернізації школи, реалізації Національної
доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, оновленні змісту освіти.
На сторінках журналу висвітлюються результати теоретичних і практичних досліджень з
проблем запровадження педагогічних інновацій у навчальний процес.
Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та
кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики,
студентство, що переконує у зворотньому звʼязку творців видання та читачів.
Див. порівняльний аналіз у діаграмі:

Автори
Доктори наук
Кандидати наук
Науково-педагогічні працівники
Методисти методичних кабінетів
Вчителі-практики
Студенти

Автори
Працівники ВІППО
Працівники ВІППО
у сумісництві з іншими
Інші

К-сть
публікацій
24
11

29
13

49

58

%

204

К-сть
публікацій
1
27
21
8
29
2

У чотирьох випусках журналу у 2015 році вміщено понад вісімдесят статей, більшість –
методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих педагогів області. Наукові
матеріали переважно теж націлені на практичне застосування. (Огляд додається).
Представлення тематичних напрямків публікацій

Навчальний предмет
Українська мова і література
Польська мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Початкове навчання
Дошкілля
Фізика
Географія
Екологія
Християнська етика
Основи здоров’я
Краєзнавство
Виховна робота
Психологія
Художня культура
Позашкілля

2015
рік
4
1
2
3
1
3
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
7

%
11
3
6
9
3
9
3
9
3
3
3
6
3
6
3
3
20

Анкетування, проведене соціологічною лабораторією
Інституту, відгуки педагогів дають підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню
фахової майстерності вчителя, керівника.
Нашими дописувачами й читачами є представники різних регіонів Волині й України.
Розподіл друкованих статей за регіонами, %
1
1
2 1 1

м. Луцьк (74)

5

м. Ковель (3)
м. Нововолинськ (2)
Луцький р-н (3)

7

Любомльський р-н (1)

3 1
2
3

Ківерцівський р-н (7)
Камінь-Каширський р-н (2)
Любешівський р-н (1)
Турійський р-н (1)

74

Маневицький р-н (1)
Рожищенський р-н (1)

Назва міста,
району

К-сть
публікацій

%

м. Луцьк
м. Ковель
м. Нововолинськ
Луцький
Любомльський
Ківерцівський
Камінь-Каширський
Любешівський
Турійський
Маневицький
Рожищенський
Інші регіони

62
2
1
2
1
6
2
1
1
1
1
4

74
3
2
3
1
7
2
1
1
1
1
5

Інші регіони України (5)

Вивчається попит читачів педагогічної періодики та технологія поліграфічного
виробництва, здійснюється оформленням передплати, розповсюдження видання та
документів бухгалтерської звітності.
Основні етапи роботи працівників відділу
І. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» №№ 1(85)–4(88):
1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування).
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2. Робота з авторами статей.
3. Правка коректури (4 коректури); перевірка відповідності набраного тексту оригіналу;
виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, неправильної розбивки тексту
на абзаци; погодження з літературним редактором помічених стилістичних похибок; перевірка
правильності набору тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно
до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок технічного редактора; вказівки з
набору формул, рисунків, багатозначних чисел, графіків, таблиць, діаграм тощо.
4. Робота з авторами, їх консультування.
5. Макетування журналу.
6. Виведення плівки.
7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу.
8. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» в
онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
9. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника
«Педагогічний пошук».
ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 9–14
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, верстка та онлайн-публікація
електронної газети.
«Педагогічні роздуми» розміщено на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну
тему. Матеріали вчителі можуть використовувати у роботі, при підготовці виховних заходів,
для поглиблення знань про релігійні та державні свята, про відомих на Волині педагогів.
(Огляд додається).
ІІІ. Оформлення справи щодо ліцензування надання Волинським інститутом
післядипломної педагогічної освіти освітньої послуги «Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та керівників закладів освіти»
Підготовка матеріалів, форматування, читання коректури, правка, остаточне макетування.
IV. Випуск науково-методичних видань ВІППО (набір, форматування, правка та верстка):
1. Вознюк В. Маркетинг освітніх послуг : навчально-методичний комплекс / автор-уклад.
В. С. Вознюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с.
2. Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
моніторингових досліджень якості освіти / упоряд.: М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий,
Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 156 с.
3. Крокуємо шляхами малої батьківщини : матеріали досліджень історико-географічної
експедиції «Історія міст і сіл Волині»» / уклад. А. М. Хомич. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 80 с.
4. Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку особистості учня і вчителя :
зб. наук.-метод. статей / уклад.: М. Р. Кащенюк, Р. О. Тирак. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 164 с.
5. Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором «Фінансова грамотність» /
уклад. Т. С. Гребенюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 240 с.
6. Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації
самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. /
уклад. В. О. Савош. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 272 с.
V. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо
Редагування документації та матеріалів для підготовки і проведення науково-методичних
семінарів, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій тощо:
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1. І Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури.
2. Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».
3. XХ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки педагогів
Волині».
4. Фінального етапу ХІ Всеукраїнського турніру юних географів.
5. Форуму «Освіта впродовж життя: регіональний досвід, вітчизняні досягнення,
європейські перспективи».
6. Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
VІ. Робота над поточною документацією ВІППО
Підготовка вітань до свят, днів народження тощо; друкування грамот, подяк, дипломів,
довідок-подань, листів та іншої поточної документації (перевірка правильності набору наказів,
звітів, планів, грамот, подяк, листів, буклетів та інших документів, виправлення помилок).
Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні
друкованих матеріалів відділів та кафедр (за погодження з ректоратом).
Виготовлення документації для проведення процедури закупівлі в одного учасника на
Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua ):
– реєстрація Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на веб-порталі
«Державні закупівлі» як замовника торгів;
– інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
– обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
– повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
– інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;
– оголошення про результат проведення торгів;
– звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.
Виготовлення поточної документації (набір, редагування програм до семінарів, круглих
столів, конференцій).
Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО: обробка цифрової інформації, її
оприлюднення.
Робота із засобами масової інформації: підготовка прес-релізів, запрошення журналістів
на заходи.
VІІ. Робота з офіційним сайтом ВІППО
Робота сайта ВІППО.
Кількість опублікованих матеріалів – 250, кількість новин – 208. Систематичне оновлення
та наповнення сайта ВІППО (редагування та дизайн публікацій).
3. Висвітлення в засобах
та педагогічного досвіду регіону
№
з/п
1
2
3

Назва ЗМІ
Волинська обласна
телерадіокомпанія
ТРК «Аверс»
«Новини Волині»

масової

інформації

Дата публікації
(передачі тощо)
11.01–12.01
17.01
24.01, 05.12, 12.12
207

досягнень

педагогічної

науки

Назва матеріалу
Роки і долі: заслужений вчитель
України Ніна Василівна Яцюк
Новини
Передача про проведення ІІІ (обласних) та ІV (фінальних) етапів

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
та Міжнародного конкурсу імені
Тараса Шевченка
На Волині відбувся круглий стіл
щодо впровадження предмета
християнської моралі в школах
(Рудь О. В.)
«Волинські новини»: інформація
про проведення у ВІППО круглого
столу «Соціальне партнерство як
чинник державно-громадського
управління освітою»
Творча лабораторія заслуженого
вчителя України Валентина
Миколайовича Наріжного
Волонтерський центр «Серце
патріота» (ВІППО)
Бобак Н. В.

4

Волинська обласна
телерадіокомпанія Новини

03.02

5

Волинська обласна
телерадіокомпанія

4.02

6

Волинська обласна
телерадіокомпанія

12.02–13.02

7

Телеканал «Нова Волинь»

16.02

8

Волинська обласна
телерадіокомпанія
«Актуально»
«Тема дня»
Волинська обласна
телерадіокомпанія

18.02
22.04
23.07

Волинська обласна
телерадіокомпанія
ТБ «Аверс»,
«Новини Волині»

20.03

12

«Волинські новини»

02.04

13

Телеканал «Нова Волинь»

05.04

14

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
ТРК «Аверс»
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –

13.05

«Волинські новини»: інформація
про проведення у ВІППО круглого
столу «Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів
у системі післядипломної
педагогічної освіти»
Роки і долі: заслужений вчитель
України Віра Мойсеївна Карпук
Передачі про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади
з польської мови та літератури
Волинянам радять активніше
впроваджувати християнську етику
в школах (Рудь О. В.)
Профілактика ВІЛ/СНІДу
та підтримка соціально-психологічного здоров’я в Україні – робота
з громадою за Програмою «15».
Передача «Молодіжний вимір».
Як запобігти насильству і не стати
жертвою (Остапйовський О. І.)
Нагороди за титанічну працю

13. 05

У педагогів – творчі сходинки

14.05
19.05

Новини
У волинському інституті – делегація
з ЄС

9

10
11

15

16
17

17.03

22–26.03

208

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
«Новини Волині»

«Взаєморозуміння між народами».
Передача про зустріч ректорату
Інституту, координаторів німецькоукраїнського проекту з головою
спілки «Брюкеншлаг» у рамках
співпраці
Учителям провели майстер-класи

20.05

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська правда
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://www.pravda.lutsk.ua/
Волинська газета
Волинська обласна
телерадіокомпанія

20.05

Волинська газета
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська обласна
телерадіокомпанія

20.05

Успіхи волинських школярів
за минулий рік істотно зросли

21.05
21.05

21.05

Вік живи – вік учись (Вітюк В. В.)
Школа радості заслуженого вчителя
України Ірини Олександрівни
Алімової
Вік живи – вік учись

21.05

У десятці кращих

21.05

Шлях зростання

21.05

У 75 найкраще тільки починається

21.05

«Мости дружби в Україну»

21.05

У волинських освітян – «Серце
патріота»

21.05

Орієнтир на ЗНО

22.05

«Волинські новини»: інформація
про проведення у ВІППО творчої
зустрічі з Ганною Семенівною
Маслай, заслуженим працівником
освіти України «Слово про колегу:
Життя, сповнене любові та праці»
209

31

32

33
34

35

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета +

Волинська обласна
телерадіокомпанія
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська обласна
телерадіокомпанія

22.05

У Нововолинську розповіли про
компетентність

25.05

«Найкраще тільки починається».
Додаток до «Волинської газети»,
присвячений 75-річчю ВІППО
(обсяг 3 друковані аркуші)
ВІППО. Лідер інновацій (кінофільм
до 75-річчя ВІППО)
Освітяни готуються до знакової
події

25.05
25.05

Обласний постійно діючий семінар
для спеціалістів, методистів
з питань дошкільної освіти РММК
«Створення здоров’язбережувального
простору в дошкільному навчальному закладі» на базі ДНЗ
м. Нововолинська
ВІППО. Лідер інновацій
До Австрії за досвідом

30.05

03.06
24.06

38

Телеканал «Нова Волинь»
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Телеканал «Нова Волинь»

39

Телеканал «Нова Волинь»

27.06

40
41

Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»

27.06
27.06

42

Телеканал «Нова Волинь»

27.06

43

Телеканал «Нова Волинь»

27.06

44

Телеканал «Нова Волинь»

27.06

45

Телеканал «Нова Волинь»

27.06

46

Телеканал «Нова Волинь»

07.07

47
48
49

Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»

07.07
07.07
07.07

50
51
52

Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»
Електронна газета ВІППО
«Педагогічні роздуми»

07.07
22.07
№ 11 липень

36
37

27.06

210

Форум, присвяченний святкуванню
75-річчя ВІППО
Зустріч артистів Алли Опейди
і В’ячеслава Судими з педагогами
Вчитель року. Ольга Янчук
Зустріч колективу ВІППО
із Ганною Маслай
Благодійний концерт за участю
Волонтерського центру «Серце
патріота»
Міжнародна співпраця: Мости
дружби в Україну
Всеукраїнська учнівська олімпіада
з польської мови
Закриття Всеукраїнської учнівської
олімпіади з польської мови
В. Котеленець: «Душа і серце для
дітей»
Уроки життя Віри Карпук
Щастя Ніни Яцюк
Творча лабораторія Валентина
Наріжного
Школа радості Ірини Алімової
Допомога в АТО
Переможці ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2015»

53

INFOUA.ORG

07.08

54

Телеканал «Нова Волинь»

13.08

55

Телеканал «Нова Волинь»

01.09

56

Телеканал «Нова Волинь»

01.09

57
58

Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»

04.09
04.09

59

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»

25.09

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Телеканал «Нова Волинь»

07.10

Волинська газета
[Електронний ресурс] . –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
Телеканал «Нова Волинь»

60

61

62

63
64
65

66

67
68

69
70
71

Телеканал «Нова Волинь»
Волинська обласна
телерадіокомпанія

На Волині пропонують посилити
вивчення християнської етики
(Рудь О. В.)
Авто в АТО від волонтерського
центру «Серце патріота»
Працюємо разом. Волонтерський
центр «Серце патріота»
Відправка харчів на схід від волонтерського центру «Серце патріота»
Актуальне інтерв’ю. Олешко П. С.
Черговий концерт для збору коштів
нашим воїнам на Сході Вітчизни
Біологію та хімію вчитимуть
по-новому

30.09

Смугу перешкод влаштували…
вчителям

01.10

Міністр розіслав рознарядку

01.10

Міністр розіслав рознарядку

05.10
06.10

І знову – на Схід!
Тема дня. Олешко П. С.
і Вітюк В. В.
Як у школах викладати мову
нацменшин

12.10

Польські експерти зустрілися
з волинськими педагогами

19.10

Фільм «Садівська республіка»

20.10

Ратнівщина приймала педагогів
з усієї Волині

03.11

ХІ Всеукраїнський учнівський
турнір юних географів
Харчі на Схід
«Волинські новини»: інформація
про проведення у ВІППО круглого
столу «Шляхи і форми удосконалення післядипломної освіти
педагогічних кадрів дошкільних
навчальних закладів»

18.11
09.12

211

72

Волинська обласна
телерадіокомпанія

10.12

73

Волинська газета
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://volga.lutsk.ua/search/
ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

10.12

74

Телеканал «Нова Волинь»
Телеканал «Нова Волинь»
ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

11.12
11.12
11.12

78

Волинські новини
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://www.volynnews.com/
ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

19.12

ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

23.12

81

Буг. Інформаційний сайт
Західної Волині
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://bug.org.ua/
ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

24.12

83

ВІППО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/

Майстер-клас переможця II туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016»
у номінації «Історія»
Свинчука Анатолія Васильовича
«Всеукраїнський круглий стіл
«Освіта і наука: формування
особистості на основі
християнських цінностей»
Нововолинські педагоги
демонструють високу фахову
майстерність

21.12

80

82

Майстер-клас переможця II туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016»
у номінації «Математика»
Бортник Аліни В’ячеславівни
Виклики життя
Харчі в АТО
Урок переможця II туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016»
у номінації «Історія»
Свинчука Анатолія Васильовича
Луцькі волонтери повезли
«миколайчики» для бійців АТО

10.12

75
76
77

79

«Волинські новини»: інформація
про проведення у ВІППО зустрічі
слухачів курсів підвищення
кваліфікації керівників шкіл
із Котеленцем В. Д., заслуженим
вчителем України, директором НВК
«Колківська ЗОШ I–III ст. – ліцей»
«Учитель учителів. Слово про
незвичайну людину»
За 50 років став легендою
волинських освітян

Майстер-клас переможця II туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016»
у номінації «Англійська мова»
Романюк Євгенії Валеріївни
ІІ (обласний) тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016»
у номінації «Захист Вітчизни»

25.12

30.12

212

У лютому 2015 року при Інституті розпочала роботу «Мистецька вітальня», в рамках якої
проводяться культурно-мистецькі зустрічі з творчими волинянами (працівниками закладів
освіти та культури). Постійними гостями є вокальний дует «Душа Волині» у складі заступника
директора з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК Луцького району, заслуженого
працівника культури України В. П. Судими та методиста Луцького районного будинку
культури, заслуженої артистки України А. О. Опейди (21.04 – «Пісня людям на добро», 04.06 –
«Повертайтесь живими… Україна в нас понад усе!» та ін.). (Карнаухова Г. Й.).
З метою популяризації кращого педагогічного досвіду провідних освітян області,
ветеранів галузі у поточному році започатковано таку форму роботи як «Слово про колегу».
Перше засідання у цьому форматі під назвою «Ганна Семенівна Маслай: життя, сповнене
любові та праці» відбулося 21 травня. У І півріччі 2015/2016 н. р. проведено творчу зустріч
«Душа і серце для дітей» за участю директора навчально-виховного комплексу «Колківська
ЗОШ І–ІІІ ст. – ліцей» Віталія Дмитровича Котеленеця. (Карнаухова Г. Й.).
Оскільки ціннісним орієнтиром діяльності Інституту є відстоювання загальнокультурних
та цивілізаційних норм, навчальний заклад не стоїть осторонь питань щодо формування
національно-патріотичної свідомості. З цією метою при ВІППО організовано роботу
громадської структури «Волонтерський центр “Серце патріота”». Активісти Центру
екіпіровують бійців у зоні АТО, формують і відправляють гуманітарні вантажі на Схід
України, проводять різноманітні благодійні акції тощо. Серед надійних партнерів
волонтерського центру є багато талановитих волинян, що активно долучаються до
благодійності. Серед них – творчий дует «Душа Волині» у складі заслуженої артистки
України Алли Опейди та заслуженого працівника культури України В’ячеслава Судими,
народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Галина Овсійчук,
володарка гран-прі всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів Уляна Степаненко,
лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів Тетяна Грицак та Олександр Голощук,
народний аматорський колектив профспілки працівників освіти і науки «Освітянка» з
Горохівщини та багато інших. (Карнаухова Г. Й.).
Волонтерський центр «Серце патріота» працює з початку ведення військових дій на
території України. Його активісти передають бійцям продукти харчування, засоби особистої
гігієни, медикаменти та медичне обладнання, засоби для очищення води, одяг,
обмундирування, запчастини для спецтехніки, автомобілі підвищеної прохідності, форму,
берці, гумові чоботи, бронежилети, буржуйки, генератори, набори інструментів різного
призначення і безліч інших дуже необхідних для українських військових речей. Кількість
вантажів, відправлених у зону АТО за період діяльності «Серця патріота», дійшла до позначки
«100». (Карнаухова Г. Й.).
Сучасний заклад освіти не може ефективно розвиватися, не маючи надійних партнерів.
Він повинен базуватися на «трьох китах»: влада–бізнес–громада. Без підтримки влади,
меценатів та батьківської громадськості сьогодні неможливо уявити функціонування будьякого навчального закладу. У першому півріччі 2015 року ВІППО разом із представниками
інститутів громадянського суспільства розпочав серію спільних навчань для керівників
загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти, голів батьківських комітетів ДНЗ.
«Застосування нових методів та інструментів посилення спроможності освітніх закладів
Волині», «Механізми забезпечення прозорості й публічності використання батьківських
та бюджетних коштів у ДНЗ», «Стратегічне планування діяльності й розвитку ДНЗ м. Луцька
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через спільну участь батьківських комітетів та адміністрації ДНЗ», «Адвокасі-кампанії
як інструмент протидії проявам корупції», «Можливості залучення позабюджетного
фінансування на розвиток та вирішення основних проблем ДНЗ» – це лише частина питань,
які виносилися на обговорення. (Карнаухова Г. Й.).
4. Виставкова діяльність
XХ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині»
На виконання наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від
18.02.2015 р. № 73 «Про проведення ХХ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», з метою розкриття творчих можливостей
керівних, науково-педагогічних і методичних працівників дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів, позашкільних установ області в реалізації
завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи,
керуючись нормативною базою діяльності в освіті: Законами України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», положеннями «Про
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та «Про експериментальний
загальноосвітній заклад» з 27 квітня по 29 травня 2015 року на базі Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти проведено обласну виставку дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» (далі – Виставка).
Усього для участі у Виставці подано 1240 робіт педагогічних колективів, творчих груп,
методичних об’єднань та окремих працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів, навчальних закладів
обласного підпорядкування. Експозиції також представили Волинський інститут
післядипломної педагогічної освіти, професійно-технічні навчальні заклади області.
Районні та міські методичні кабінети презентували матеріали обласної Виставки (всього
767 робіт) за номінаціями:
– суспільствознавство (історія, правознавство, економіка, громадянська освіта) – 174;
– технологія (інформатика, трудове навчання) – 103;
– здоров’я та фізична культура (основи здоров’я, захист Вітчизни, фізична культура) – 105;
– початкове навчання – 203;
– методична робота – 131.
Управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації, методистами та науковцями
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичним центром
професійно-технічної освіти проведено значну роботу щодо організації та проведення
Виставки. Її відвідало понад 1500 осіб.
Журі Виставки відзначає різноманітність видів науково-методичних видань: електронні
ресурси, методичні посібники, рекомендації та розробки, авторські програми спецкурсів,
курсів за вибором, факультативів та гурткових занять, збірники завдань, тестів, задач.
Узагальнення результатів виставки проведено за найбільш актуальними на сучасному етапі
розвитку освіти напрямами діяльності, значну увагу приділено впровадженню державних
стандартів початкової і загальної освіти.
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Участь у Виставці взяли освітяни усіх районів та міст області. Найактивнішими були
педагоги міст Луцька та Нововолинська, а також Камінь-Каширського, Горохівського,
Луцького, Маневицького, Рожищенського районів.
Найбільшу кількість робіт, які відзначило журі Виставки, представили окремі педагоги та
педагогічні колективи міст Луцька, Нововолинська та Ковеля, а також Камінь-Каширського,
Ківерцівського, Горохівського, Локачинського, Луцького, Ратнівського, Старовижівського
районів. Високий рівень естетичного оформлення притаманний експозиціям усіх методичних
кабінетів області.
Переважна більшість конкурсних матеріалів відповідали вимогам Положення про обласну
виставку: науково обґрунтовані, такі, що відображають актуальні напрями розвитку освіти на
сучасному етапі, презентують сучасні форми і методи роботи.
Участь у роботі VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015», 12–14.03,
м. Київ.
Експозиція, представлена Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти на
виставці, ознайомила гостей зі структурою Інституту, освітніми програмами, результатами
роботи. Кафедри, відділи, науково-дослідні лабораторії ВІППО презентували свою
діяльність у вигляді буклетів.
ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
Адміністративно-господарська діяльність у 2015 році
1. Проводилися заходи з охорони праці та пожежної безпеки:
1.1. Навчання та перевірку знань з електробезпеки пройшов проректор з питань АГЧ.
1.2. Перезаряджено вогнегасники усіх приміщень Інституту.
1.3. Повірено пожежні гідранти.
1.4. Проведено об’єктові навчання з питань цивільного захисту.
2. Здійснено підготовку приміщень Інституту до опалювального сезону 2015/2016
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. Здійснено поточні ремонтні роботи силами працівників АГЧ Інституту:
3.1. Проведено поточний ремонт сходових кліток учбово-лабораторного корпусу Інституту.
3.2. Проведено поточний ремонт кухонь, санвузлів, душових та окремих кімнат
гуртожитку Інституту.
4. Здійснено капітальний ремонт гардеробу Інституту.
4.1. Проведено капітальний ремонт аудиторій, кабінетів та санвузлів 2-го та 1-го поверхів
учбово-лабораторного корпусу, читального залу бібліотеки.
4.2. Закінчено капітальний ремонт фойє центрального входу в Інститут із заміною вікон та
дверей на енергозбережні.
5. Оновлено меблі для 5-ї аудиторії, каб. № 12 (відділ виховної роботи), приймальні,
каб. № 43 (відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти).
6. Проведено часткову заміну оргтехніки та комп’ютерів у відділах і кафедрах Інституту.
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7. Організовано і проведено передплату науково-методичного вісника «Педагогічний
пошук».
8. Здійснено всеукраїнську й обласну розсилки науково-методичного вісника
«Педагогічний пошук».
9. Оформлено документи фінансової оплати поліграфічних послуг, наданих ВІППО.
10. Підготовлено фінансові документи для оновлення і поповнення матеріально-технічної
бази структурних підрозділів.
ХV. Прогнозування розвитку
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 та 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
Протягом року підготовлено проекти наказів:
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення
II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015 з предметів духовноморального спрямування» від 12.02.2015 р. № 62 (Рудь О. В.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки
проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015 з предметів
духовно-морального спрямування» від 17.03. 2015 р. № 132 (Рудь О. В.).
Проект програми проведення виїзного засідання Громадської ради з питань співпраці з
Церквами та релігійними організаціями при МОН України у м. Луцьку 02.04. 2015 р.
(Рудь О. В.).
Проект резолюції, прийнятої учасниками виїзного засідання Громадської ради з питань
співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України у м. Луцьку
02.04.2015 р. (Рудь О. В.).
Пропозиції щодо змін до Закону України «Про освіту» з питань післядипломної
педагогічної освіти (Сташенко М. О., Турчик І. В.).
Членство у вченій раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., Вознюк В. С.,
Корнейко А. О., Рудь О. В., Турчик І. В.).
Членство у науково-методичній раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О.,
Корнейко А. О., Рудь О. В.).
Членство у редакційній колегії науково-методичного вісника «Педагогічний орієнтир»
відділу освіти Локачинської райдержадміністрації (Свідоцтво про державну реєстрацію
ВЛ № 383-116Р від 02.08.2011 р.) (Вознюк В. С., Турчик І. В.).
Членство у редакційній колегії науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
(Вознюк В. С., Остапйовський І. Є., Панчишин В. Г., Рудь О. В., Сташенко М. О.).
Членство в спеціалізованій вченій раді К.32.051.04 у СНУ імені Лесі Українки
(Остапйовський І. Є.).
Членство у редакційній колегії збірника наукових праць Хмельницького ОІППО
«Управління професійним розвитком сучасного керівника закладу освіти та оцінювання
результативності його діяльності» (Сташенко М. О.).
Членство у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення
ХX обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів
Волині”» від 18.02.2015 р. № 73.
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки
проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2015”» від
05.05.2015 р. № 231.
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки
XХ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів
Волині”» від 29.09.2015 р. № 231;
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Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення
II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016”» від 19.10.2015 р.
№ 200.
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про затвердження
складу журі ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016”» від
25.11.2015 р. № 287.
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі
“КОЛОСОК”–2014» від 05.10.2015 р. № 165 (Савош В. О.).
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
організацію участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному
конкурсі “КОЛОСОК” у 2015/2016 н. р.» від 06.10.2015 р. № 167 (Савош В. О.).
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
затвердження складу журі, експертів-консультантів та предметно-методичних комісій із
підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у
2015/2016 н. р.» від 03.12.2015 р. № 300 (Мацюк Л. М.).
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у
2015/2016 навчальному році» від 06.10.2015 р. № 168 (Мацюк Л. М.).
Узагальнено інформацію про науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, методистів, учителів, представників
методичних об’єднань, асоціацій та спілок вчителів, які братимуть участь в експертизі
електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (Мацюк Л. М.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення
І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти» від 29.01.2015 р. № 40 (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у 2014/2015 навчальному році» від
27.03.2015 р. № 155 (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення
ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу”» у 2015 році від 06.04.2015 р. № 167 (Дикий О. Ю.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки першого
етапу ІІ Всеукраїнського конкурсу есе “Я – європеєць”» від 09.04.2015 р. № 175 (Никитюк І. В.,
Іванова В. П.).
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 23.09.2015 р. № 135 (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення 2-го (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року” у 2015
році» від 05.10.2015 р. № 163 (Никитюк І. В., Іванова В. П.).
218

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у 2015/2016
навчальному році» від 15.10.2015 р. № 193 (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Спільний наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Львівського
РЦОЯО «Про затвердження мережі пунктів пробного зовнішнього незалежного оцінювання
2015 року за днями тестування» від 29.01.2015 р. №38/3 – о (Бобак Н. В.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про затвердження
пунктів апробації тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» від 16.02.2015 р.
№ 68 (Бобак Н. В.).
Спільний наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Львівського
РЦОЯО «Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2015 році з української мови та літератури» від 13.03.2015 р. №126/20-о
(Бобак Н. В.).
Доручення голови обласної державної адміністрації (про підготовку і проведення в
області зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році) від 17.03.2015 р. № 1516/17/2-15
(Бобак Н. В.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про зміну режиму
роботи загальноосвітніх навчальних закладів 24.04.2015 р.» від 08.04.2015 р. № 174
(Бобак Н. В.).
Спільний наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Львівського
РЦОЯО «Про затвердження пункту перевірки відкритої частини тесту зовнішнього
незалежного оцінювання 2015 року з української мови та літератури» від 16.04.2015 р.
№ 186/30-о (Бобак Н. В.).
Спільний наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Львівського
РЦОЯО «Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2015 році за предметами» від 14.05.2015 р. № 257/39-о (Бобак Н. В.).
Спільний наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Львівського
РЦОЯО «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році»
від 26.10.2015 р. № 220/86-о (Бобак Н. В.).
Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про призначення
відповідальних за організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингових досліджень у 2015/2016 н. р.» від 29.09.2015 р. № 146 (Бобак Н. В.).
Спільний наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації та
Львівського РЦОЯО «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у
2016 році» від 26.10.2015 р. № 220/86-о (Бобак Н. В.).
«Про проведення Волинської Інтернет-олімпіади з програмування у 2015 році» від
29.09.2015 р. № 147 (Остапчук Л. Р.);
«Про підсумки проведення Волинської Інтернет-олімпіади з програмування у 2015 році»
(Остапчук Л. Р.).
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Додаток 2
Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
У чотирьох числах журналу вміщено понад вісімдесят статей, більшість – методичні,
прикладного спрямування, створені на досвіді кращих педагогів області. Наукові матеріали
переважно теж націлені на практичне застосування.
Цього року Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти відзначав 75 років із
часу створення, тож чимало дописів присвячено цій даті.
№ 1 уміщує лише публікації до ювілею. Однак його спрямування – це не тільки спогади.
Тон випуску задали стаття П. С. Олешка «Розвиток регіональної післядипломної
педагогічної освіти: сучасні тенденції та виклики», а також публікація В. В. Вітюк «Наукова
діяльність ВІППО в умовах інноваційного розвитку регіональної післядипломної
педагогічної освіти».
Разом з тим, спрямування в майбутнє – це й використання набутків минулого, тому
випуск налічує чимало матеріалів-споминів, матеріалів-узагальнень методичного характеру:
«Ідеї, науково-методичні знахідки, втілення» Н. С. Пушкар, «Вклад ВІППО у розвиток
краєзнавства і краєзнавчої освіти у Волинській області в 1997–2006 рр.» Г. В. Бондаренка,
«З історії розвитку бібліотеки ВІППО» В. Є. Сміховської тощо. Є серед ювілейних статей і
власне наукові, як-от: «Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти (1944 р. – початок 60-х рр.)» Н. М. Кот, «Курс на інноватику: розвиток ВІППО
у 2008–2012 роках» О. В. Рудь.
Наступний номер теж почасти складається з матеріалів до ювілею. Так, Н. М. Кот
продовжує дослідження діяльності нашого Інституту (цього разу про 1960-ті – початок 70-х
років). Інші ж статті наукового блоку знову засвідчують, що наших авторів цікавлять
проблеми на вістрі часу. Наприклад: «Система хмарного моніторингу якості професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» Т. С. Бондаренко, «Вплив подкастингу як
засобу масової інформації на старшокласників і студентів» А. В. Гребенюка.
З методичних матеріалів особливу увагу привертає стаття І. І. Носко і А. Й. Євтушко «Як
організувати педагогічні читання». Автори переконливо стверджують, що ця форма роботи
аж ніяк не застаріла, треба лише по-новому працювати над підготовкою педчитань. Змушує
задуматись і зробити висновки конспект уроку «Митець в українському суспільстві»
О. Л. Сироватки на, здавалося б, добре відому тему – творчість Ліни Костенко.
Важливі проблеми сьогодення порушують наукові публікації № 3. Це, зокрема, статті
О. П. Муляр і В. Й. Попович «Про деякі аспекти навчання та виховання толерантної
особистості», Н. М. Ткачук «До питання про перспективи розвитку районних (міських)
методичних кабінетів в освітньому середовищі Волині». У № 4 такою є, з-поміж інших,
стаття І. Є. Остапйовського й Т. П. Остапйовської «Теоретичне обґрунтування феномену
адиктивної поведінки».
У розділі методичних публікацій № 3 надзвичайно цікава стаття О. М. Березіної «Чи стане
знову гра провідною діяльністю дошкільника?». Малі діти насамперед повинні гратися.
Проте дитсадки дедалі більше перетворюються на початкову ланку загальноосвітньої школи.
Там передусім навчають читати, лічити, спілкуватись англійською, якщо й гратися, то на
комп’ютері, а традиційна гра, найбільш природна для дитини, зникає. Так дошкільнята
втрачають навики ігор, тож не зав’язуються суспільні контакти. Тому авторка настійно
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закликає педагогів не потурати бажанням тат і мам якомога раніше «зліпити» успішну
людину, а повернутися до квача і хованок.
На межі методичних і науково-популярних статей – публікація М. П. Гребенюк «Борис
Грабовський – творець електронної системи телебачення», підготовленої до друку в № 4.
Справа в тому, що учням вкрай недостатньо подається даних з історії науки. Тож цей
матеріал потрібен учителям фізики, щоб заповнити одну з прогалин у підручниках.
Цього року виповнюється 90-ліття руху юних натуралістів у нашій країні. З цієї нагоди
вміщено кілька дописів: «З історії юннатівського руху на Волині» С. О. Сподарик (№ 2),
«Стежинами екологічної співпраці» В. М. Лапків (№ 4) тощо.
Як бачимо із наведених прикладів, випуски журналу за 2015 рік наповнені актуальними
матеріалами, цікавими формою, глибокими змістом.
Додаток 3
Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми»
У номері № 9 (лютий) розповідається про свято Стрітення, його історію і народні традиції,
наведено кулінарні рецепти.
У № 10 (березень) запропоновано матеріали, які можна використати при підготовці до
свята Пасхи. У номері є стаття «Чому Великдень не в числі?», де розказано, чому це свято не
має точної дати.
У № 11 (липень) вміщено розповіді про вчителів – переможців II (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». Ці педагоги використовують у роботі
сучасні інноваційні технології, інтерактивні прийоми і методи навчання, творчий підхід до
підготовки уроків. Результати роботи – співпраця з учнями, інтерес школярів до навчання,
успіхи дітей у різноманітних олімпіадах і конкурсах.
№ 12 (серпень) присвячено Дню Незалежності України, розповідається про державні
символи – герб, прапор, гімн та народні символи – батьківську хату, вишитий рушник, вінок
та інші.
У № 13 (вересень) вміщено статті про педагогів-ювілярів, заслужених вчителів України,
які багато років віддали нелегкій, але важливій справі – вихованню людини. Вони
використовували різні форми і методи навчання, постійно вдосконалювали свою педагогічну
майстерність, проводили організаційну та методичну роботу. Їхній досвід і зараз допомагає
колегам у роботі.
У № 14 (жовтень) розповідається про історію свята Покрови, на яке припадає День
захисника України, народні звичаї, козацькі традиції та діяльність волонтерського центру
освітян «Серце патріота», що збирає і доставляє в зону АТО небхідні речі, продукти тощо.
У газеті є рубрика «На книжкову полицю», у якій подаються анотації на новинки
педагогічної літератури, наявні в бібліотеці ВІППО.
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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 діяльність; інноваційна та дослідноекспериментальна діяльність; міжнародна діяльність; 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
впровадження 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.
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 соціалальної 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 – науковометодичний 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.
Бондарук Л. М., завідувач відділу гуманітарних дисциплін – науково-методичний супровід
підвищення кваліфікації вчителів гуманітарних дисциплін.
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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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ЗВІТ
Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
про роботу в 2015 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 2015 році, затверджений
вченою радою (протокол № 6 від 17 грудня 2015 року), висвітлює діяльність структурних підрозділів
щодо наукової, науково-методичної, навчальної, міжнародної діяльності, організації та проведення
ЗНО.
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