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ВСТУП 
 
Реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних сферах 

життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля підвищення 
конкурентоздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Усе це актуалізує пошук 
ефективних шляхів розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інноваційного 
освітнього середовища післядипломної освіти. 

Найбільшим викликом реформування освітньої галузі відповідно до Закону України «Про 
освіту» є готовність педагогів до змін. Для системи післядипломної освіти це вимагає 
перегляду змісту та форм підвищення кваліфікації. Важливим є впровадження 
компетентнісної моделі освітньої діяльності, врахування умов децентралізації управління 
освітою та автономії навчального закладу. Зміни в освітньому середовищі в першу чергу 
залежать від підготовки спеціалістів, які могли б упроваджувати в практичну діяльність 
сучасні освітні технології, найкращі результати педагогічних досліджень. Навчання 
педагогічних працівників потребує пошуку механізмів реалізації головної мети 
післядипломної освіти, яку сформульовано як професійний розвиток дорослої професійної 
особистості.  

Волинський ІППО працює над визначенням нового змісту підвищення кваліфікації. 
Актуальною є переорієнтація системи навчання з педагогами із подачі знань на вміння 
вчитися, на самоосвіту, на здійснення критичного аналізу інформації. Підвищення 
кваліфікації педагогів є цілеспрямованим, спеціально організованим процесом 
систематичного оновлення професійної компетентності працівників освіти, зумовленого 
динамікою розвитку суспільства, освіти та потребами, що випливають із особистого досвіду і 
специфіки діяльності педагога.  

Провідною ідеєю змісту підвищення кваліфікації є підготовка такого педагога, який 
розуміє важливість сучасних освітніх ідей, готовий до інноваційної педагогічної дії, а це 
зумовлює варіативність форм підвищення кваліфікації педагогів. Виходячи із цього, 
модернізація підвищення кваліфікації педагогів передбачає: 

– забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до 
потреб реформування; 

– науково-методичний супровід діяльності освітніх округів та опорних шкіл в ОТГ; 
– розширення участі навчальних закладів у регіональних освітніх проектах, дослідно-

експериментальній роботі. 
Стратегія діяльності Волинського ІППО визначається напрямами Концепції «Нова 

українська школа». В контексті завдань реформування освіти увага зосереджена, насамперед, 
на роботі з педагогами як найважливішим ресурсом проведення змін; актуальним 
залишається виконання місії щодо науково-теоретичного, науково-методичного та 
інформаційного забезпечення модернізації освіти на регіональному рівні. Протягом року 
проведено системну роботу із низки актуальних питань, досягнуто певних результатів, 
виявлено ризики, окреслено відповідні завдання.  

Неперервність у післядипломній освіті педагогів забезпечується системою настановчих, 
проблемних, постійно діючих семінарів, творчих груп, майстер-класів у міжкурсовий період. 
Роботу обласних творчих груп спрямовано на напрацювання навчально-методичного 
забезпечення освітнього простору в навчальних закладах.  

В умовах формування нового адміністративно-територіального устрою та децентралізації 
управління освітою виникають певні перестороги щодо якісного науково-методичного 
супроводу освітнього процесу, впровадження інновацій та забезпечення інформальної освіти 
педагога в закладах освіти ОТГ. Особливої уваги потребує спільний погляд на очікувані 
результати щодо підготовки педагогів в умовах Нової української школи. 
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Статутна діяльність ВІППО дозволяє ініціювати, координувати інноваційний розвиток 
освіти шляхом реалізації інноваційних освітніх проектів міжнародного, всеукраїнського, 
регіонального рівнів та здійснення дослідно-експериментальної роботи.  

Результатами цієї діяльності є: формування інноваційного освітнього простору; 
моделювання освітнього середовища сучасного навчального закладу; визначення умов 
реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти; 
впровадження та перевірка ефективності освітніх інновації, інноваційних технологій 
формування ключових компетентностей особистості; розробка авторських програм, 
спецкурсів, курсів за вибором, методичних рекомендацій; створення сприятливого 
психологічного клімату в педагогічних колективах.  

Результативність діяльності виявляється і в динаміці професійних досягнень педагогів у 
Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Згідно з даними, презентованими ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України, у рейтингу конкурсу за 1996–2018 роки за 
сумарною кількістю переможців та лауреатів Волинська область займає перше місце. Маємо 
10 переможців та 13 лауреатів (23).  

Волинський ІППО є установою, яка розуміє важливість питань сучасної освіти, зокрема в 
пріоритеті: STEM-освіта, впровадження профільного навчання, професійна орієнтація та 
соціалізація учнівської молоді, забезпечення умов формування випускника-патріота. 
Надзвичайно актуальним сьогодні є питання інклюзивної освіти. Метою є забезпечення 
права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, надання психолого-
педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу. 

Формування успішного педагога в контексті завдань Нової української школи демонструє 
необхідність об’єднання зусиль різних ланок державного управління, місцевих органів 
самоврядування, адміністрації закладів освіти. Зусилля всіх освітян сьогодні спрямовано на 
удосконалення якості освіти, підвищення престижу професії вчителя. Ключовим питанням 
поліпшення якості освіти є впровадження ефективних змін у навчальних закладах, 
реалізувати які може лише компетентний педагог, який готовий до змін, прагне постійного 
вдосконалення, працює над професійним розвитком. 

За звітний період діяльність здійснювалась відповідно до плану роботи Інституту, за 
змістом підпорядковувалась загальному контексту модернізації освітньої галузі. Зокрема: 

– підвищення якості освітнього процесу згідно із затвердженим МОН України стандартом 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ № 1143 від 10.08.18) 
та орієнтирів Концепції «Нова українська школа»;  

– впровадження сучасних технологій професійного розвитку та підвищення кваліфікації 
педагогів; 

– забезпечення актуальності й підвищення практичної значущості прикладних досліджень 
та інноваційних розробок;  

– розширення участі педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти в 
дослідно-експериментальній діяльності, інноваційній роботі. 

В Інституті створено власну інформаційно-видавничу базу, видаються науково-
методичний 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; 
– координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів); 
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– 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 (педагогіки і психології; менеджменту освіти; теорії та 

методики викладання шкільних предметів); дві науково-дослідні лабораторії (освітніх інновацій 
та координації діяльності РМК (ММК); 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); 
функціонують бібліотека та музей освіти Волині. 
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2. Засідання вченої ради 
Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої визначається Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства 
освіти і науки України, Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), 
обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної 
освіти, Статутом Волинського ІППО, Положенням про вчену раду Волинського ІППО.  

Вчена рада працює над вирішенням основних питань діяльності Інституту із забезпечення 
умов, необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних працівників, 
обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а 
також перспектив розвитку закладу.  

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

Відповідно до плану роботи Інституту за 2018 рік проведено шість засідань вченої ради 
(у тому числі п’ять планових та одне – позапланове). 

Основні питання, які винесено на засідання вченої ради Інституту: 
– Про наукову та науково-дослідну роботу Інституту у 2017 році й основні напрями 

наукових досліджень у 2018 році (січень, Вітюк В. В.). 
– Про маркетингову діяльність школи в умовах реформування освіти (січень, Вознюк В. С.). 
– Про професійну мобільність учителя початкових класів як пріоритетну ознаку педагога-

європейця (березень, Пріма Р. М.). 
– Про впровадження проекту Українського фонду «Благополуччя дітей» – Програма «15» 

у Волинській області за фінансової підтримки Bread for the World – Protestant Development 
Service та експертної підтримки громадської організації «Гуманітарний проект» (березень, 
Остапйовський О. І.).  

– Про ідею україноцентризму як інтегруючого принципу формування професійної 
майстерності вчителя (травень, Миць М. Я.). 

– Про схвалення регіонального освітнього проекту «Нова школа – новий вчитель» 
(травень, Вітюк В. В.). 

– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 
– ліцей» Володимир-Волинської міської ради з проблеми «Моделювання інноваційного 
педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості» 
(травень, Ткачук Н. М.). 

– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих 
компетентностей школярів» на базі Столинсько-Смолярської загальноосвітньої школи І–ІІ 
ступенів Любомльської районної ради Волинської області (травень, Рудь О. В.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька 
гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» з проблеми 
«Підвищення якості освіти через впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень 
учнів гімназії» (травень, Ткачук Н. М.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” 
Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Розвиток інтелектуально-творчого 
потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» (травень, Вітюк В. В.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Любомльській ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 3 Любомльської районної ради з проблеми «Освітньо-інформаційне середовище навчального 
закладу як умова формування соціально активної особистості» (травень, Ткачук Н. М.). 
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– Про схвалення шаблону розробки програм для інших видів підвищення кваліфікації 
(травень, Вітюк В. В.). 

– Про розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної 
педагогічної освіти (вересень, Поліщук Н. А.). 

– Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у комунальному закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської 
ради Волинської області» з теми «Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з 
особливими потребами» (вересень, Дикий О. Ю.). 

– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 – 
колегіум Луцької міської ради» з теми «Формування національної свідомості учнів шляхом 
інтеграції мистецьких дисциплін» (вересень, Миць М. Я.). 

– Про реалізацію I (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі № 9 Нововолинської міської 
ради з теми «Адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації 
компетентнісного підходу» (вересень, Турчина Л. І.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у навчально-
виховному комплексі «Ківерцівська загальноосвітня школа І ст. – Ківерцівська районна гімназія» 
Ківерцівської районної ради Волинської області з теми «Формування толерантної особистості в 
навчально-виховному процесі сучасного навчального закладу» (вересень, Муляр О. П.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у 
комунальному закладі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. м. Устилуг Устилузької міської ради 
Волинської області» з теми «Формування громадянської компетентності учнів в умовах 
євроінтеграції України» (вересень, Миць М. Я.). 

– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у НВК 
«ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія» cмт Іваничі з теми «Моделювання 
конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища» 
(вересень, Ясінська Н. В.). 

– Про реалізацію I (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Луцької 
міської ради Волинської області» з теми «Формування еколого-валеологічної культури 
школярів засобами STEM-освіти» (вересень, Поліщук Н. А.). 

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області» з теми 
«Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти» (вересень, 
Остапйовський О. І.).  

– Про завершення дослідно-експериментальної роботи в опорному навчальному закладі 
«Локачинська загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія» з теми «Формування 
компетентної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища» 
(вересень, Луцюк А. М.). 

– Про використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у навчальних закладах 
Волині (листопад, Луцюк А. М.). 

– Про результати соціологічного дослідження «Опорна школа: проблеми і перспективи в 
оцінках педагогічної громади ОТГ» (листопад, Романчук Г. Д.). 

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

– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2017/2018 навчальному 
році претендували на присвоєння педагогічних звань (січень, березень, Муляр О. П.). 

– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Муляр О. П.). 

9 

 



– Про схвалення звіту роботи Інституту за 2018 рік (грудень, Вітюк В. В.). 
– Про схвалення плану роботи Інституту на 2019 рік (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 проведено п’ять засідань науково-
методичної ради. 

Основні питання, які винесено на засідання науково-методичної ради Інституту: 
– Про особливості проведення ЗНО у 2018 році (лютий, Корнейко А. О.). 
– Про діяльність обласних авторських лабораторій у 2017 р. та затвердження планів 

роботи на 2018 рік (лютий, Майко С. М.). 
– Формування рефлексивної культури педагога як засіб його професійного вдосконалення 

(квітень, Григор’єва Н. В.).  
– Сучасний волинський вчитель в оцінках суб’єктів освітнього простору (квітень, Кот Н. М.).  
– Про педагогічні проекти в рамках STEM-освіти (квітень, Ткачук Н. М.). 
– Про підсумки ІІІ і IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад: досвід, проблеми і 

перспективи (червень, Миколайчук А. В.).  
– Про хід Всеукраїнського експерименту щодо впровадження державного стандарту 

початкової загальної освіти (червень, Єндрущук С. М.). 
– Роль методичних служб області у формуванні професійної компетентності педагогічних 

працівників для реалізації Концепції «Нова українська школа» (жовтень, Ткачук Н. М.).  
– Результативність складання ЗНО–2018 випускниками закладів освіти області (жовтень, 

Корнейко А. О.).  
– Про роботу відділу фізико-математичних дисциплін у 2018 році (грудень Савош В. О.).  
– Особливості запровадження курсів духовно-морального спрямування в навчальних 

закладах області: досвід та перспективи (грудень, Рудь О. В.). 
– Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду у 2018 

році (грудень, Шинкарук І. В.). 
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2014/2015 

навчальному році претендували на присвоєння педагогічних звань (лютий, квітень, Верба Т. П.). 
– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Верба Т. П.). 
 
4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу 
Ткачук Н. М. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Центральний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Науково-педагогічні (викладачі) 
та педагогічні (методисти) працівники закладів ППО». Свідоцтво СП 35830447/ 1830-18 від 
14.09.2018 р. 

Шевчук Г. З. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Центральний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Завідувачі (методисти) 
структурних підрозділів закладів ППО з управління та організації освітнього процесу 
(відділів кадрів, навчальні, редакційно-видавничі відділи, бібліотеки, музеї тощо)». 12.03–
05.10.2018 р. Свідоцтво СП 35830447/ № 2245-18 від 05.10.2018 р. 

Кутовий Р. С. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Центральний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Науково-педагогічні (викладачі) 
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та педагогічні (методисти) працівники закладів ППО» 19.02–14.09.2018 р. Свідоцтво СП 
35830447/1820-18 від 14.09.2018 р. 

Шинкарук І. В. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Центральний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Завідувачі (методисти) кабінетів 
(лабораторій) закладів ППО з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку 
конкурентоздатності педагогічних працівників». СП 3583044/2362-18. 

Рудь О. В. – Всеукраїнська літня школа «Місце і роль курсів ДМС в Новій українській 
школі» (24 год). – Сертифікат від 10–14.07.2018 р.  

Поліщук Н. А. – Навчання за програмою «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у закладах 
загальної середньої освіти» (40 год). Сертифікат від 12–16.03.2018 р.  

Поліщук Н. А. – Навчання за програмою підготовки тренерів для навчання педагогічних 
працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, 
(60 год). Сертифікат ВІППО від 2018 р. 

Поліщук Н. А. – Онлайн-курс для вчителів початкової школи (60 годин). Сертифікат від 
05.06.2018 р. 

Поліщук Н. А. – Онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок» (24 год). Сертифікат 
03-31720 від 12.04.2018 р. 

Поліщук Н. А. – Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 год). Сертифікат 
03-33281 від 02.11.2018 р. 

Кліванська Ю. А. – Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних 
технологій і права». Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 011 «Освітні 
педагогічні науки». Диплом магістра М18 № 073639 від 02.04.2018 р. 

Оксенюк І. Л. – Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts 
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus. Сертифікат від 20.11.2018 р. 

Оксенюк І. Л. – Курс «Як створити масовий відкритий онлайн-курс». Сертифікат від 18.11.2018 р. 
Оксенюк І. Л. – Курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні». Сертифікат від 21.11.2018 р. 
Жалко Т. Й. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

кафедра документознавства та музейної справи. Свідоцтво № 108/18 від 27.07.2018 р.  
Муляр О. П. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

кафедра всесвітньої історії. Свідоцтво (стажування) № 117/17 від 15.01.2018 р.  
Трачук Т. В. – Науково-практичний семінар «Використання інформаційних технологій 

при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю» 29.05–12.06.2018 р. (Наказ 
№ 10 К/А від 26 квітня 2018 р. Сертифікат № 95/18 серія н/с.).  

Трачук Т. В. – Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми математики та 
методики викладання математики» 01.06–15.06.2018 р. (Наказ № 12 К/А від 31 травня 2018 р. 
Сертифікат № 155/18 серія н/с.).  

 
5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 
– Корпус миру США в Україні.  
– Британська рада в Україні та громадська ініціатива GoGlobal ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». Співпраця здійснюється в рамках упровадження STEM-освіти: 
поширення інформації, залучення педагогічних колективів до всеукраїнських заходів, 
координування дистанційного навчання з проблеми тощо. 

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
– Дрогобицька філія Інституту модернізації змісту освіти.  
– Гете-інститут (м. Київ). 
– Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 
– Луцький педагогічний коледж. 
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– Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук 
України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти). 

– Загальноукраїнський координаційно-методичний центр вивчення польської мови та 
культури в Дрогобичі. 

– Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія 
християнської етики, психології та християнської педагогіки).  

– Львівський ОІППО.  
– Рівненський ОІППО. 
– Хмельницький ОІППО. 
– Український центр оцінювання якості освіти. 
– Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. 
– Луцький національний технічний університет. 
– Луцький інститут розвитку людини Міжнародного університету «Україна». 
– Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж 

ім. А. Ю. Кримського». 
– Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 
– Навчально-методичний центр ПТО. Волинський коледж культури та мистецтв імені 

І. Стравінського. 
– Волинська обласна бібліотека для юнацтва. 
– Волинський осередок Національної спілки композиторів України. 
– Волинська організація Національної спілки художників України. 
– Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України. 
– Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної спілки. 
– Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді (м. Луцьк). 
– Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 
– Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. 
– Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку. 
– Волинський обласний військовий комісаріат. 
– Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат.  
– В/ч 1141 Національної гвардії України. 
– Головне управління Національної поліції України у Волинській області.  
– Луцький палац учнівської молоді. 
– Волинський центр туризму, спорту та екскурсій. 
– Ресурсний центр «Вікно в Америку» (на базі Волинської обласної наукової бібліотеки 

імені Олени Пчілки). 
– Мicrosoft України, навчання та сертифікація учителів Мicrosoft Virtual Academy із 

підвищення кваліфікації зі співробітництва в інтернеті, доступу до найсучасніших 
інформаційних технологій, більш якісного та сучасного навчального процесу. 

У рамках співпраці відбуваються спільні заходи, проходження стажування, надаються 
відгуки на дисертаційні дослідження, автореферати дисертаційних досліджень, рецензії на 
програми, магістерські та бакалаврські роботи. 

Громадські організації: 
– Асоціація імені Василя Сухомлинського.  
– Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури. 
– Всеукраїнська асоціація вчителів української мови і літератури. 
– Спілка вчителів-полоністів України, Волинське обласне відділення Спілки вчителів-

полоністів України імені Габріелі Запольської.  
– Міжнародний фонд «Відродження». 
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– Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 
– Асоціація германістів України у м. Львові. 
– Дитячий фонд «Здоров’я через освіту». Співпраця здійснюється в рамках організаційно-

методичного супроводу реалізації проекту «Вчимося жити разом»: проведення нарад для 
координаторів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою, об’єднаних 
територіальних громад з питань адвокації, планування, упровадження, моніторингу та оцінки 
заходів проекту «Вчимося жити разом»; створення організаційних умов для проведення 
спеціального онлайн-дослідження щодо знань, ставлень і поведінкових навичок дітей та 
підлітків; забезпечення умов для інтеграції курсу «Вчимося жити разом» у зміст навчального 
предмета «Основи здоров’я» та план виховних годин; координування дистанційного 
навчання з проблеми тощо. 

– Академія української преси. 
– Громадська рада з питань співпраці із церквами та релігійними установами при МОН 

України. Координаційна робоча група представників ВРЦ і працівників освіти. 
– Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».  
– Громадська організація «Чарівний пензлик». 
– Громадська організація «Рукотвори Волині». 
– Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
– Компанія «Виставковий світ» м. Київ. 
– Громадська організація «Серце патріота».  
– Творче об’єднання «Соняшник». 
 
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм і проектів 
1. Реалізація державних програм і проектів  
Концепція «Нова українська школа» 
Волинський ІППО координує та забезпечує підвищення кваліфікації у рамках НУШ для 

педагогів та керівників шкіл. З метою реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018 році 
проведено роботу щодо підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів перших класів 
у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках. Всього з серпня по грудень 2018 року навчанням 
охоплено: 972 вчителі початкових класів; 76 асистентів учителя класів з інклюзивною формою 
навчання; 192 вчителі фізичної культури в початкових класах; 370 вчителів інтегрованого курсу 
«Мистецтво» (навчальні предмети: музичне мистецтво, образотворче мистецтво); 
584 директори, заступники з навчально-виховної роботи у початковій школі НУШ. Підготовлено 
до роботи у 1 класі 780 вчителів іноземних мов Волинської області; 9 тренерів та 9 учителів 
англійської мови, 2 вчителів німецької мови та 1 вчителя французької мови з пілотних шкіл. 
Навчання дозволяє ознайомитися з новим Державним стандартом початкової освіти, отримати 
практичні навички управління класом, навчитися методик компетентнісного та інтегрованого 
навчання, інклюзивної освіти. Важливою складовою навчання є спецкурси, присвячені 
психології, які дозволяють виявити причини труднощів у навчанні й виправити їх. 

У рамках курсової та міжкурсової роботи: 
– здійснено корекцію навчальних планів курсів підвищення кваліфікації в контексті 

реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі для усіх категорій слухачів;  
– організовано роботу творчої групи в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України», впровадження інноваційних форм роботи та методів навчання, підвищення 
мотивації педагогів до саморозвитку професійного вдосконалення; 

– оновлено тематику навчальних планів підвищення кваліфікації вчителів початкових 
класів («Розвиток успішної особистості через ключові компетентності», «Уміння учнів 
вчитися як ключова компетентність шкільної освіти», «Сучасні підходи до аналізу 

13 

 



та самоаналізу уроку», «Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників 
засобами атестації» та ін.); 

– введено в план роботи тематичні постійно діючі семінари, семінари-практикуми, круглі 
столи з метою ознайомлення широкого кола педагогів з особливостями змісту та методикою 
викладання предметів за оновленими програмами; 

– здійснено аналіз відповідності змісту лекцій, практичних занять Концепції «Нова 
українська школа»; 

– проведено додрукарську підготовку та видрукувано чотири модельних навчальних 
програми за матеріалами НУШ із методичними та дидактичними, інформаційними 
матеріалами для особистого і професійного зростання педагогів області з метою 
використання їх у подальшій роботі; 

– центром ЗНО та моніторингових досліджень реалізовано заходи з підготовки та проведення 
першого циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи (відповідно до наказів МОН України від 
29.12.2016 № 1693 «Деякі питання загальнодержавного моніторингового дослідження якості 
початкової освіти “Стан сформованості читацької та математичної компетентностей”», від 
09.02.2018 № 118 «Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи»); 

– створено інформаційне середовище із методичними та дидактичними, інформаційними 
та відеоматеріалами для особистого і професійного зростання педагогів області з метою 
формування інноваційного освітнього середовища. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ 
Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013).  

План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 686-р). 

На виконання напряму реалізації стратегії «Підтримка наукової та інноваційної 
діяльності» (на виконання завдання – проведення практико-орієнтованих психолого-
педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти, застосування нових 
концептуально-методологічних підходів до розроблення державних стандартів освіти): 

– проведено систему психолого-педагогічних тренінгів з проблеми «Формування 
емоційного інтелекту педагога. Педагогічна конфліктологія»; результати досліджень 
узагальнено у збірці матеріалів «Формування емоційного інтелекту. Конфліктостійкість».  

В рамках напряму реалізації стратегії «Модернізація системи управління освітою» (на 
виконання завдання – професійна підготовка компетентних менеджерів системи освіти, 
формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно, у тому числі в 
кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, 
ефективно використовувати наявні ресурси): 

– для керівників закладів освіти розроблено тренінги «Серфінг управління», «Управлінський 
потенціал», а для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО – збірку тестових 
завдань «Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту»; 

– оновлено навчальний матеріал спецкурсу «Формування корпоративної культури в 
навчальному закладі» (мета – усвідомлення місця, ролі корпоративного управління та 
значущості його психологічних компонентів у загальній системі управління закладом освіти; 
формування у керівників умінь та навичок щодо ефективного вирішення управлінських 
проблем під час формування організаційної культури корпоративного типу в закладі освіти); 

– для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 
презентації до спецкурсу «Формування корпоративної культури в навчальному закладі» та до 
теми «Організаційна культура» навчальної дисципліни «Техніка управлінської діяльності»; 

14 

 



– для керівників закладів освіти розроблено методику діагностування стану корпоративної 
культури закладу освіти, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття ними власної 
організаційної культури корпоративного типу на підставі самооцінювання й експертної 
оцінки та виявити найбільш актуальні проблеми у її формуванні.  

– Працівники Інституту працювали над розробкою авторських методик, інноваційних 
моделей, нових технологій, модернізацією моделі, спрямованої на професійний розвиток 
педагогічних кадрів; здійснюють низку діагностичних досліджень, які дозволили: отримати 
запити освітян щодо науково-методичного забезпечення й організаційно-педагогічних умов 
їхньої професійної діяльності, соціально-економічних умов функціонування системи освіти 
області; з’ясувати рівень задоволення педагогічних працівників змістом професійного 
навчання, виокремити чинники професійного зростання. Це допомогло у доборі форм і 
змісту безперервного навчання, що пропонується педагогу під час курсів підвищення 
кваліфікації та в міжкурсовий період. 

– В Інституті створено умови для дистанційного навчання педагогічних працівників. 
Розроблено Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації керівних та 
педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання та укладено програму розвитку 
дистанційного навчання в Інституті. 

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 
роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.2015). 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства 
освіти і науки України № 641 від 16.06.2015) 

Національно-патріотичне виховання і надалі залишається пріоритетним для Інституту. 
З цією метою: 

– у навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації введено теми: «Ціннісний 
контекст національно-патріотичного виховання», «Знання про рідний край як 
фундаментальна основа підвищення якості освітнього процесу», «Формування духовності на 
засадах традиційних національних цінностей», «Громадянсько-політична компетенція 
педагога як фактор національно-патріотичного виховання учнівської молоді»; оновлено 
тематику лекцій навчальних дисциплін «Політологічна пропедевтика для педагогів» 
(оволодіння основними політичними знаннями, раціоналізація умінь і навичок, необхідних 
для розвитку громадянсько-політичної компетентності та формування національно-
патріотичної свідомості педагогів як суб’єктів процесу національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді), «Українське державотворення: проблеми, історичний досвід, 
перспективи», «Теорія і методика національно-патріотичного виховання учнів»; 

– здійснювалося наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою з теми 
«Національне виховання особистості в умовах полікультурного середовища» на базі 
комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Луцької міської 
ради Волинської області»; 

– працювала лабораторія волинезнавства на громадських засадах; 
– діяв волонтерський центр «Серце патріота» (організовувалися різноманітні акції, 

мистецькі вітальні, творчі зустрічі тощо); 
– створено стенди «Герої серед нас» та «Добрим справам немає кінця»; 
– з метою вшанування пам’яті героїв Небесної сотні та героїв АТО організовувалися 

тематичні зустрічі для педагогів області, слухачів курсів підвищення кваліфікації.  
Проведено:  
– науково-теоретичні семінари «Національне виховання особистості та шляхи його 

здійснення у полікультурному середовищі», «Національно-патріотичне виховання – 
пріоритетна складова цілісної виховної системи», «Національно-патріотичне виховання 
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в контексті Нової української школи», «Формування громадянської компетентності учнів в 
умовах євроінтеграції України»; 

– семінари-практикуми: «Сучасні педагогічні технології у національно-патріотичному 
вихованні учнів», «Психологічна готовність педагогів до національно-патріотичного 
виховання учнів»; «Шляхи становлення національної системи виховання у сучасному закладі 
освіти»; «Концептуальні засади національно-патріотичного виховання в реаліях сучасної 
України», «Національно-патріотичне виховання учнів: співпраця шкільного бібліотекаря з 
класними керівниками»; «Національно-патріотичне виховання засобами мистецтва», 
«Декоративно-прикладне мистецтво як чинник формування національних цінностей 
школярів»; «Організація та проведення уроків з тактичної підготовки», «Особливості 
організації регіональних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
“Сокіл”»; «Захист Вітчизни»: упровадження нової програми в освітніх закладах області»; 

– проблемні семінари: «Концептуальне осмислення змісту національно-патріотичного 
виховання в умовах сучасної школи»; «Національно-патріотичне та громадянське виховання 
учнів бібліотечними засобами»; «Управлінський супровід національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді»; 

– постійно діючий семінар «Військово-патріотичне виховання в системі формування 
громадянської компетентності учнівської молоді: форми, методи, інноваційні підходи»; 

– круглий стіл «Презентація підручників різних видавництв предмета “Захист Вітчизни” 
для 10–11 класів»; 

– лекції-екскурсії для заступників директорів шкіл з виховної роботи, вчителів історії, 
української мови та літератури, образотворчого мистецтва й художньої культури за участю 
працівників Музею історії Луцького братства на теми: «Національні традиції української 
освіти на прикладі діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства», «Данило 
Братковський – громадський діяч та поет». 

Формування національної ідеї та патріотичного виховання учнів ЗЗСО області інтегровано 
у процес становлення духовної компетентності школярів. Усі планові заходи духовно-
морального компонента для педагогічних працівників та керівників закладів освіти області 
виокремлювали й актуалізували питання формування національної свідомості та рис 
патріотизму як провідний аспект реалізації аксіологічної парадигми системи освіти. 

Програма міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student 
Assessment) – PISA–2018 

У 2018 році Україна вперше взяла участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів 
PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР). У зв’язку з цим Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти було: 

– проведено заходи з реалізації основного етапу тестування учнів, студентів закладів 
освіти Волинської області; 

– скоординовано взаємодію органів управління освітою та закладів освіти щодо реалізації 
в області Плану заходів з підготовки і проведення міжнародного дослідження якості освіти 
PISA–2018. Здійснено адміністрування основного етапу PISA–2018 в закладах освіти області. 

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 
27.04.2016 р.) 

Медіаосвіта – це частина освітнього процесу Інституту, спрямована на формування в 
регіоні медіакультурної підготовки особистості педагога до безпечної та ефективної 
взаємодії з сучасною системою медіа. З цією метою: 

– здійснено координацію всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику» (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року № 1199);  
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– організовано і спільно із Академією української преси у партнерстві з МОН України 
проведено Чотирнадцяту Літню школу медіаосвіти та медіаграмотності (с. Гаївка Волинської 
області, 21–24.06); 

– проведено навчальні семінари, семінари-тренінги, тренінги з питань організації занять та 
викладання медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти для вчителів, які хочуть 
упроваджувати медіаосвіту в освітній процес; 

– розроблено навчальну програму спецкурсу «Медіаосвіта та медіаінформаційна 
грамотність вчителя Нової української школи». 

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (схвалено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 3.10.2018 р. № 710-р) 

У навчальний процес упроваджено спецкурси: «Європейська та євроатлантична інтеграція 
України. Стан та перспективи», «Тероризм і суспільство: актуальність проблеми», 
«Політико-правові знання в структурі професійної компетентності педагога».  

Проект Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження програми з 
попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти» у 
партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за 
фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та підтримки МОН України 

Проведено тренінги з практичними психологами та соціальними педагогами області. 
Програма Міністерства освіти і науки України та Британської ради «Післядипломна 

педагогічна освіта вчителя іноземної мови» 
Протягом звітного періоду діяльність Інституту зорієнтовано на формування професійних 

знань, вмінь та навичок вчителів іноземних мов, які дають змогу перейти на вищий рівень у 
своєму розвитку відповідно до Рамки безперевного професійного розвитку, розробленої 
Британською радою, яка у подальшому буде адаптована до національних кваліфікаційних 
рівнів учителів.  

Здійснено професійну підготовку педагогів закладів загальної середньої освіти до 
викладання англійської мови за комунікативною методикою.  

Впроваджено навчальні модулі програми у навчальні плани підвищення кваліфікації 
вчителів англійської мови. 

Проект Корпусу миру США в Україні «Викладання англійської мови як іноземної» 
Волонтером Корпусу миру Лі Скрагс проведено навчальні заняття для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та навчальні тренінги для вчителів англійської мови.  
На базі Інституту функціонував мовний клуб з англійської мови. 
Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року» 

Проведено низку заходів, метою яких є формування полікультурної компетентності, 
соціальної та громадянської компетентності, загальнокультурної грамотності.  

Запроваджено діяльність постійно діючого семінару-практикуму для педагогічних 
працівників, які працюють з дітьми-ромами, «Методичні аспекти формування ключових 
компетентностей та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі».  

В освітню програму курсів підвищення кваліфікації вчителів включено тему «Формування 
ключових компетентностей та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі» 
(за матеріалами навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості»). 

Здійснено консультативну методичну підтримку вчителів, які працюють у закладах з 
неоднорідним етнічним складом. 

2. Реалізація обласних програм і проектів  
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018–2022 

роки (рішення Волинської обласної ради № 18/8 від 08.02.2018) 
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Виконання пріоритетних завдань Регіональної програми розвитку освіти Волинської 
області на 2018–2022 рр. сприяє забезпеченню умов рівного доступу до сучасної повноцінної 
якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і 
держави. Інститутом проведено послідовну роботу та поступово реалізується виконання 
заходів, передбачених Програмою: 

– розроблено систему заходів курсової та міжкурсової підготовки педагогічних 
працівників і керівників закладів освіти області з питання становлення духовності та 
реалізації релігійного компонента в освітньому менеджменті;  

– розроблено алгоритм співпраці з представниками Волинської ради церков щодо 
толерантної міжконфесійної взаємодії у питанні використання багатої духовної спадщини 
українського суспільства та народознавства у виховному процесі, формуванні 
загальнокультурної, громадянської компетентностей і національно-патріотичної ідеї 
майбутнього випускника; 

– реалізовано регіональні освітні проекти «Лідер освітніх інновацій» та «Нова школа – 
новий вчитель»; 

– здійснено науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 
у 29 закладах освіти області;  

– організовано підготовку та проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» в номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», 
«Фізика», «Фізична культура»;  

– проведено тренувальні збори переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018»; 

– забезпечено участь у заключному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»; 
– організовано та проведено ІІІ (заключний) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2018» в номінації: «Німецька мова»; 
– організовано науково-методичний супровід організації та проведення ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»; 
– організовано та проведено конкурси фахової майстерності педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти, зокрема: обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело 
творчості», І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти; 

– проведено ХХІІІ обласну виставку дидактичних та методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» (Положення про обласну виставку дидактичних і методичних 
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» затверджено наказом управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 23.02.2012 № 123); у ході виставки організовано роботу 
презентаційних панелей за номінаціями: 1) суспільствознавство (історія, правознавство, 
економіка, громадянська освіта, суспільствознавство, предмети духовно-морального 
спрямування); 2) технології (інформатика, трудове навчання); 3) здоров’я та фізична 
культура (основи здоров’я, фізична культура, предмет «Захист Вітчизни»); 4) початкове 
навчання; 5) методична робота; 

– вивчено й узагальнено досвід 17 педагогів області; 
– організовано роботу 27 обласних авторських лабораторій, які створені й діють на базі 

досвіду роботи педагогів, що мають звання «народний вчитель України», «заслужений 
вчитель України», переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 
Метою діяльності авторських лабораторій є прискорення процесу трансформації 
перспективного педагогічного досвіду в широку практику; 

– проведено постійно діючу очну та дистанційну «Школи олімпійського резерву»; 
– проведено Волинську учнівську Інтернет-олімпіаду з програмування;  
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– проведено заходи з відзначення 100-річчя В. О. Сухомлинського та Національної 
академії наук; 

– сформовано відкрите інформаційне середовище, де оприлюднено інформацію про проведення 
фахових конкурсів, критерії оцінювання, протоколи фахових журі, звітну документацію. На сайті 
Інституту педагогічні працівники мають змогу ознайомитися: з навчальними планами та 
програмами; методичною та науково-методичною літературою, інформаційними ресурсами з 
певних дисциплін; новими технологіями і методиками навчання і виховання; науковими 
розробками з інноваційних напрямів освіти; новими моніторинговими дослідженнями; науковими 
та методичними розвідками освітян різних категорій за галузями знань, матеріалами з підготовки 
та підвищення кваліфікації вчителів, досвідом зарубіжних колег, що дає педагогам доступ до 
інформації про сучасний стан освіти як в Україні, так і за кордоном, обміну досвідом з іншими 
працівниками освітньої галузі, спілкування з науковцями тощо. 

Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.  
Інститут зорієнтований на реалізацію завдань регіональної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. З цією метою у 2018 р.:   
– забезпечено організаційно-методичний супровід реалізації завдань плану заходів щодо 

здійснення проекту «Вчимося жити разом»; 
– створено організаційні умови для проведення спеціального онлайн-дослідження щодо 

знань, ставлень і поведінкових навичок дітей та підлітків; 
– розроблено методичні рекомендації щодо інтеграції курсу з розвитку життєвих навичок 

у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 
– забезпечено контроль за якістю організації вивчення факультативного курсу для учнів 

10–11 класів з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
засадах розвитку життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ»; 

– у навчальний план курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної 
роботи, педагогів-організаторів, керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів різних профілів, директорів, методистів позашкільних навчальних 
закладів, класних керівників, вихователів шкіл-інтернатів, учителів основ здоров’я та 
«Захисту Вітчизни» введено спецкурси «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-
позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» та «Впровадження технологій 
навчання на основі розвитку життєвих навичок»; 

– продовжено співпрацю з Громадською організацією «Дитячий фонд “Здоров’я через освіту”». 
Регіональна екологічна програма «Екологія 2016–2020» (рішення Волинської 

обласної ради 10.02.2016 р. № 2/27) 
У контексті реалізації програми для вчителів біології та екології розроблено лекцію 

«Теорія і методика освіти для сталого розвитку». 
Обласна програма історичних досліджень Волині на 2017–2021 роки (рішення 

Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/18) 
Проведено презентацію «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині на 2018 рік».  
Для «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині на 2019 рік» підготовлено вісім статей 

про заслужених вчителів України та заслужених працівників освіти України, які трудилися 
та трудяться у закладах освіти Волинської області.   

Взято участь у підготовці і проведенні науково-практичної конференції «Педагогічне 
краєзнавство Волині». 

Регіональна цільова програма соціально-культурного розвитку національних 
меншин у Волинській області на 2018–2022 роки 

На виконання програми започатковано проведення обласних свят дитячої творчості: 
конкурсу виразного читання польської поезії імені Юліуша Словацького, літературно-
мистецького фестивалю «Різдво йде!». Підтримку в організації та проведенні таких заходів 
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здійснюють Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку, СНУ імені Лесі 
Українки, товариства польської культури, що діють на Волині. 

Інститут здійснює інформаційну, організаційну та методичну підтримку різноманітних 
заходів, що їх проводять товариства польської культури, полонійні організації.  

Учні та педагоги області беруть участь у Міжрегіональному конкурсі виразного читання 
імені Юліуша Словацького, який відбувається у м. Кременець; у «Народних читаннях» під 
патронатом президента Польщі Анджея Дуди. 

 
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи: 
Круглий стіл «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти» в рамках ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» 
(м. Київ, 16 березня, Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи; Ткачук Н. М., 
проректор з наукової роботи; Шинкарук І. В., Майко С. М., методисти відділу новацій та 
передових педагогічних технологій).  

Заключний тур конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Німецька мова» (м. Луцьк, 
21–28 квітня, відділ новацій і передових педагогічних технологій; відділ гуманітарних 
дисциплін: Бондарук Л. М., Заїка О. О., Бацмай С. А., Ураєва І. Г.). 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта 
в модусах минулого, теперішнього, майбутнього» (ВІППО, 24–25 травня, Ткачук Н. М., 
проректор з наукової роботи, Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін). 

Круглий стіл «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа» (31 травня, Олешко П. С., ректор, Вітюк В. В., 
проректор з науково-методичної роботи). 

Майстер-клас «Різноманітні навчальні завдання, моделювання біологічних процесів та 
діяльності дослідника як засоби STEM-уроку» в рамках Літньої сесії «STEM-школи – 2018» 
(м. Київ, 18–22 червня, НЕНЦ, Ягенська Г. В., доцент кафедри теорії і методики викладання 
шкільних предметів). 

Чотирнадцята Літня школа медіаосвіти та медіаграмотності для викладачів закладів ППО 
(21–24 червня, кафедра менеджменту освіти). 

Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти «Нова українська школа – на старті до успіху» 
(м. Луцьк, 19–21 вересня, Бондарук Л. М., Бацмай С. А., Заїка О. О., Ураєва І. Г., методисти 
відділу гуманітарних дисциплін). 

Вебінар для учасників Інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня «Я – дослідник» 
(13 жовтня, Ягенська Г. В., доцент кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів). 

Працівники Інституту взяли участь у 35 міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. III Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: 

проблеми і перспективи» (м. Умань, 16–17 лютого, Уманський державний педагогічний 
університет ім. Павла Тичини, Кліш П. А., доцент кафедри педагогіки і психології). 

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної 
психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, 20–21 лютого, 
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Кліш П. А., доцент 
кафедри педагогіки і психології). 

3. V Міжнародна конференція педагогів системи спеціальної освіти «Від інтеграції до 
інклюзії» (м. Брест, 01–03 березня, Романюк С. В., завідувач відділу з питань управлінської 
діяльності та інклюзивної освіти). 

4. Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Розвиток творчих здібностей 
учнів в освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін» (15 березня, 
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Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського, 
Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін). 

5. X Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я освіти, 
науки та самореалізації особистості» (м. Луцьк, 29–30 березня, СНУ ім. Лесі Українки, 
Матейчик Г. С., методист відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти). 

6. VІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет-конференція «Проблеми та інновації 
в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (19–20 квітня, Центрально-
український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 
Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін). 

7. VІ Міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти «Національна розмова: 
“Розвиток медіаграмотності в Україні”» (м. Київ, 20–21 квітня, Рудь О. В., старший викладач 
кафедри менеджменту освіти). 

8. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти 
та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 26–27 квітня, Луцький інститут 
розвитку людини Університету «Україна», Мочкін С. А., науковий співробітник лабораторії 
освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК), Мацюк Л. М., методист відділу 
природничих дисциплін, Жалко Т. Й., викладач кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів). 

9. ІІІ Мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Карпатський простір», освітній форум 
(м. Івано-Франківськ, 4 травня, ІППО, Вітюк, В. В., проректор з науково-методичної роботи). 

10. XI Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та студентів 
«Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (м. Луцьк, 16 травня, СНУ ім. Лесі 
Українки, Остапйовський І. Є., доцент кафедри менеджменту освіти, Остапйовська Т. П., 
доцент кафедри педагогіки і психології). 

11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національна освіта в стратегіях 
соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (м. Луцьк, 16 травня, Дем’янюк О. Й., 
проректор з науково-педагогічної роботи, Жалко Т. Й., викладач кафедри теорії та методики 
викладання шкільних предметів). 

12. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: 
методологія та практика сучасної психології» (м. Луцьк, 15 травня, СНУ ім. Лесі Українки, 
Матейчик Г. С., методист відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти). 

13. IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa «Skrzydła Zwycięzców, Skrzydła 
Pokonanych… Skrzydła Niepodległej, Skrzydła Wolności 1917–1918» (Gorlice–Szymbark 
(Горліце–Шимбарк, РП, 17 травня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи). 

14. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-
освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (16–17 травня, Льотна академія 
Національного авіаційного університету, Савош В. О., завідувач відділу фізико-
математичних дисциплін). 

15. Міжнародна конференція «Нова українська школа: теорія і практика реалізації 
інтегрованого підходу» (м. Тернопіль, 17–18 травня, Тернопільський педагогічний 
університет імені В. Гнатюка, Ясінська Н. В., доцент кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів). 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного 
навчального середовища» (18–19 травня, Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, Савош В. О., завідувач відділу фізико-
математичних дисциплін). 

17. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і 
професійної освіти» (22–23 травня, Глухівський національний педагогічний університет 
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імені Олександра Довженка, Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних 
дисциплін). 

18. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична активність і якість життя 
людини» (22 травня, база табору практик «Гарт» СНУ ім. Лесі Українки, Дикий О. Ю., 
завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

19. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти 
та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 26–27 травня, Дем’янюк О. Й., 
проректор з науково-педагогічної роботи). 

20. І Волинсько-Поморська міждисциплінарна літня школа «Мистецтво та наука» 
(ВПМЛШ’2018) (1–3 червня, СНУ ім. Лесі Українки, Савош В. О., завідувач відділу фізико-
математичних дисциплін). 

21. VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології. Освіта» 
(м. Луцьк, 3–5 червня, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

22. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні 
технології. Освіта» (3–5 червня, СНУ ім. Лесі Українки, Савош В. О., завідувач відділу 
фізико-математичних дисциплін, Трачук Т. В., старший викладач кафедри теорії та методики 
викладання шкільних предметів). 

23. Міжнародна наукова конференція «Волинь в українській, польській і світовій 
історіографії» (м. Кременець, 20–21 вересня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-
педагогічної роботи). 

24. ХXXІI Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в 
сучасному світі» (м. Переяслав-Хмельницький, 26–27 вересня, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Корнейко А. О., 
доцент кафедри менеджменту освіти). 

25. XXV Міжнародна конференція Асоціації українських германістів «Німецька мова в 
Україні: традиції, успіхи, завдання» (м. Львів, 28–29 вересня, Заїка О. О., методист відділу 
гуманітарних дисциплін). 

26. Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні 
читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному 
вимірах» (с. Павлиш, 4–5 жовтня, ЦДПУ ім. В. Винниченка, Луцюк А. М., завідувач кафедри 
педагогіки і психології). 

27. «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в українській та 
європейській історії» (м. Ковель, 18 жовтня, Романчук Г. Д., науковий співробітник 
лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти). 

28. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток управлінської компетентності 
керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу освіти» (м. Рівне, 18–19 
жовтня, РОІППО, Сташенко М. О., Лук’янчук Г. Я., Турчик І. В., кафедра менеджменту освіти). 

29. Міжнародна наукова конференція «Виклики політики безпеки: історія і сучасність» 
(м. Львів, 18–19 жовтня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи). 

30. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційна війна як новий 
вимір геополітичної ривалізації» (м. Луцьк, 23 жовтня, СНУ ім. Лесі Українки, Вознюк В. С., 
доцент кафедри менеджменту освіти). 

31. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: 
становлення та тенденції» (м. Луцьк, 16–18 листопада, СНУ ім. Лесі Українки, Люблінський 
науково-технологічний парк, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

32. ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність 
моделей неперервної педагогічної освіти» (м. Київ, 28 листопада, Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін). 
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33. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 
регіональних досліджень» (м. Луцьк, 13–14 грудня, СНУ ім. Лесі Українки, Вознюк В. С., 
доцент кафедри менеджменту освіти). 

34. Х Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання 
обдарованої молоді» (м. Київ, 20 грудня, Інститут обдарованої дитини, Савош В. О., 
завідувач відділу фізико-математичних дисциплін). 

35. V Науково-практичний форум (з міжнародною участю) «Соціальна адаптація людей 
літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога» із циклу 
«Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування 
на виклики сучасності» (м. Луцьк, 20 грудня, СНУ ім. Лесі Українки, Остапйовський О. І., 
Турчина Л. І., кафедра педагогіки і психології). 

Працівники Інституту взяли участь у 33 всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація міжпредметних 

зв’язків при вивченні природничо-математичних дисциплін» (м. Луцьк, 15–17 лютого, 
Кобель Г. П., доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

2. І Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Олександр Цинкаловський 
– велич особистості» (м. Володимир-Волинський, 13 лютого, Дем’янюк О. Й., проректор з 
науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

3. «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» 
(м. Запоріжжя, 15–17 березня, Романюк С. В., завідувач відділу з питань управлінської 
діяльності та інклюзивної освіти). 

4. «STEM-світ можливостей. Інтеграція як провідний принцип STEM-освіти» (м. Київ, 
16 березня, Ткачук Н. М., проректор з наукової роботи, Григор’єва Н. В., завідувач відділу 
природничих дисциплін). 

5. Всеукраїнська конференція (у формі вебінару) «Міжнародне моніторингове 
дослідження PISA–2018 в Україні: основний етап» (м. Київ, 23 березня, УЦОЯО, 
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., методисти центру ЗНО та моніторингових 
досліджень, Григор’єва Н. В., завідувач відділу природничих дисциплін). 

6. «Педагогічне краєзнавство Волині» (м. Володимир-Волинський, 29 березня, 
Романюк С. В., завідувач відділу з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти). 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості організації та 
проведення міжнародних та всеукраїнських моніторингових досліджень у 2018 році» 
(м. Київ, 29 березня, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

8. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-
економічних вимірах» (м. Дніпро, 30–31 березня, Жалко Т. Й, доцент кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів). 

9. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Феноменологія депривації: 
психолого-педагогічний і теоретико-прикладний дискурс. Редіум 80» (м. Луцьк, 4 квітня, 
Матейчик Г. С., методист відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти). 

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток 
фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня, ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ткачук Н. М., проректор з наукової 
роботи, Кутовий Р. С., методист центру ЗНО та моніторингових досліджень). 

11. ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених «Теоретичні та 
прикладні аспекти досліджень з біології, географії, хімії» (м. Суми, 25 квітня, Майко С. М., 
методист відділу новацій та передових педагогічних технологій). 

12. «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного 
поступу» (м. Луцьк, 26–27 квітня, Луцький інститут розвитку людини Університету 
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«Україна», Кот Н. М., Романчук Г. Д., наукові співробітники лабораторії соціологічних 
досліджень та розвитку освіти). 

13. ХІV Всеукраїнська наукова конференція «Любартівські читання» (м. Луцьк, 25 травня, 
Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

14. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні 
виклики» (м. Дніпро, 25–26 травня, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я., старший викладач кафедри менеджменту освіти). 

15. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 
проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (м. Луцьк, 31 травня – 
1 червня, Пріма Р. М., Пріма Д. А., доценти кафедри теорії та методики викладання шкільних 
предметів). 

16. Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор і масові репресії в Україні (1920–
1950 рр.)» (м. Львів, 8 червня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи). 

17. Четверта національна (не)конференція для шкільних педагогів EdCampUkraine 
(м. Харків, 2–3 липня, Ягенська Г. В., доцент кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів). 

18. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 
«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» 
(м. Бердянськ, 14 вересня, БДУ, Пріма Р. М., Пріма Д. А., доценти кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів). 

19. Регіональна науково-практична конференція «Реформування сучасної освіти: діалог із 
Василем Сухомлинським» (м. Рівне, 20 вересня, РОІППО, Луцюк А. М., завідувач кафедри 
педагогіки і психології). 

20. Всеукраїнська науково-краєзнавча  конференція «Національно-визвольна боротьба 
українського народу» (м. Житомир, 28–29 вересня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-
педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

21. «Учнівські ігри і вчительські конкурси Творчого об’єднання «Соняшник» – 
ед’ютейнмент в українській освіті» (м. Херсон, 13–16 вересня, Кащенюк М. Р., методист 
відділу природничих дисциплін). 

22. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 
проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (м. Луцьк, 31 травня – 
1 червня, СНУ ім. Лесі Українки, Остапйовський І. Є., доцент кафедри менеджменту освіти). 

23. «Духовно-моральне виховання дітей та молоді. Вітчизняний та зарубіжний досвід» 
(22 червня, Національний університет «Острозька академія», Сташенко М. О., завідувач кафедри 
менеджменту освіти, Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти). 

24. «Інформаційна підтримка керівника закладу загальної середньої освіти» (26 вересня, 
Сташенко М. О., завідувач кафедри менеджменту освіти, Рудь О. В., старший викладач 
кафедри менеджменту освіти). 

25. Наукова конференція «Волинь в роки Української революції 1917–1921 років» 
(м. Луцьк, 4–5 жовтня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та 
моніторингу якості освіти). 

26. Всеукраїнська наукова конференція «Наша спадщина: де минуле зустрічається з 
майбутнім» (м. Рівне, 5–6 жовтня, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи). 

27. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та 
Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії» (м. Ковель, 18 жовтня, 
Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

28. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних 
трансформацій» (м. Дніпро, 26–27 жовтня, Жалко Т. Й., доцент кафедри теорії та методики 
викладання шкільних предметів). 
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29. Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та 
учнівські проекти» (м. Київ, 10 листопада, освітній проект «На урок», Поліщук Н. А., 
завідувач лабораторії освітніх інновацій та координації РМК (ММК)). 

30. Семінар-практикум учителів польської мови Волинської та Рівненської областей 
«Навчання, що приносить задоволення та веде до успіху» (м. Луцьк, 9 листопада, ВІППО, 
Бондарук Л. М., завідувач відділу гуманітарних дисциплін).  

31. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Методологічні та методичні 
проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» 
(м. Луцьк, 22 листопада, Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу 
якості освіти, Жалко Т. Й., доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

32. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Просвіта в культурно-освітньому 
просторі Волині та України: історія і сучасність» (м. Луцьк, 30 листопада – 02 грудня, 
Миць М. Я., старший викладач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

33. Конференція «Розширення та зміцнення національної мережі REYN-Україна» 
(м. Київ, 18 грудня, Бондарук Л. М., завідувач відділу гуманітарних дисциплін). 

 
Працівники Інституту взяли участь у трьох педагогічних читаннях: 
1. «Робота з обдарованими дітьми у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (смт Іваничі, 

28 лютого, Ясінська Н. В., доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 
2. «Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання та виховання молоді» (м. Луцьк, 

27 лютого, Луцький педагогічний коледж, Остапйовський І. Є., доцент кафедри 
менеджменту освіти). 

3. ІІІ Педагогічні читання «Серце, віддане дітям», присвячені творчості та до 100-річчя від 
дня народження Василя Сухомлинського (м. Луцьк, 29 жовтня, Луцький педагогічний 
коледж, Остапйовський І. Є., доцент кафедри менеджменту освіти, Остапйовська Т. П., 
доцент кафедри педагогіки і психології). 

 
Працівники Інституту взяли участь у 69 наукових семінарах та інших заходах: 
1. Нарада методистів початкової освіти та регіональних координаторів з організації й 

проведення всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 
стандарту початкової освіти» (м. Київ, 17 січня, ДВНЗ «УМО», Єндрущук С. М., завідувач 
відділу початкового навчання та дошкільного виховання). 

2. Науково-практичний семінар «Підготовка вчителя до реалізації Концепції НУШ в 
науково-педагогічному проекті «Інтелект України» (м. Харків, 03–05 січня, Вітюк В. В., 
проректор з науково-методичної роботи, Ткачук Н. М., проректор з наукової роботи). 

3. Нарада методистів початкової освіти та регіональних координаторів з питань 
підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (м. Київ, 05 лютого, Єндрущук С. М., 
завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання). 

4. Семінар-нарада «Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів за новим 
Державним стандартом початкової загальної освіти та сучасними освітніми методиками» 
(м. Київ, 07 лютого, МОН України, Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи). 

5. Семінар національних тьюторів міжнародної програми PRO FLE з питань апробації 
навчальних матеріалів у початковій школі (м. Київ, 13–14 лютого, Французький інститут в 
Україні, Ураєва І. Г., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

6. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного 
розвитку педагогічних працівників» (м. Київ, 22 лютого, Корнейко А. О., доцент кафедри 
менеджменту освіти, Нечипорук О. В., доцент кафедри педагогіки і психології, Корнейко М. М., 
методист відділу виховної роботи). 
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7. Всеукраїнський семінар методистів предметів ДМС ОІППО «Вивчення курсів духовно-
морального спрямування у закладах загальної середньої освіти» (м. Київ, 1–2 березня, МОН 
України, Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти).   

8. Круглий стіл «Світочі української нації», приурочений до шевченківських днів (м. Луцьк, 
14 березня, Жалко Т. Й., доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

9. Всеукраїнська нарада-тренінг з питань впровадження Державного стандарту 
початкової загальної освіти (м. Київ, 15 березня, Муляр О. П., старший викладач кафедри 
теорії і методики викладання шкільних предметів). 

10. Всеукраїнський тренінг «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у закладах загальної 
середньої освіти» (м. Київ, 12–16 березня, Поліщук Н. А., завідувач лабораторії освітніх 
інновацій та координації діяльності РМК (ММК)) 

11. Авторський семінар-практикум із теми «Використання моделювання у процесі 
вивчення біології» (м. Рівне, 21 березня, Рівненський ІППО, Ягенська Г. В., доцент кафедри 
теорії і методики викладання шкільних предметів). 

12. Міжвузівський науково-практичний семінар «Ґендерні студії» (м. Луцьк, 29 березня, 
Жалко Т. Й., доцент кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів). 

13. VІІ Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша (Луцьк, 
16–17 квітня, СНУ ім. Лесі Українки, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

14. Всеукраїнський семінар-нарада для керівників обласних центрів практичної 
психології та соціальної роботи (м. Київ, 23 квітня, Андрейчин С. Р., завідувач центру 
практичної психології і соціальної роботи). 

15. Всеукраїнський творчий навчально-методичний сермінар «Психодидактичні ідеї 
А. С. Макаренка» (м. Умань, 20 квітня, Кліш П. А., доцент кафедри педагогіки і психології). 

16. Всеукраїнський вебінар «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в 
практику роботи освітянських бібліотек» (м. Київ, 25 квітня, Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Романюк Н. С., методист 
відділу виховної роботи). 

17. Всеукраїнська нарада з питання стану розвитку дошкільної освіти «Створення 
фундаменту успішності дитини дошкільного віку в умовах Нової української школи» 
(м. Київ, 25 квітня, МОН України, Березіна О. М., методист відділу початкового навчання та 
дошкільного виховання). 

18. Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетами (методистів) біології обласних ІППО 
«Організаційно-методичні засади впровадження Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти 2011 року в старшій школі» (м. Бердичів, 10–11 травня, Мацюк Л. М., 
методист відділу природничих дисциплін). 

19. IV науково-практичний семінар «Прикладна лінгвістика сьогодні» (м. Луцьк, 
16 травня, СНУ імені Лесі Українки, Кліш П. А., доцент кафедри педагогіки і психології). 

20. Науково-практичний семінар «Розвиток креативності учнів в умовах сьогодення» 
(м. Львів, 21 травня, Львівський професійний коледж готельно-туристичного та 
ресторанного сервісу, Кінах Н. В., доцент кафедри педагогіки і психології). 

21. ІІІ Міжвузівський науковий семінар «Актуальні проблеми теорії, методології та 
практики соціальних комунікацій» (м. Луцьк, 23 травня, Дем’янюк О. Й., проректор з 
науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

22. Міжнародний семінар-тренінг «Скандинавська ходьба» (с. Світязь, 23–24 травня, база 
табору практик «Гарт» СНУ ім. Лесі Українки, Дикий О. Ю., завідувач кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів). 

23. Науково-практичний семінар «Використання інформаційних технологій при вивченні 
дисциплін природничо-математичного профілю» (м. Луцьк, 29 травня – 12 червня, СНУ 
імені Лесі Українки, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 
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24. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Використання інформаційних 
технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю» (м. Луцьк, 
29 травня – 12 червня, СНУ імені Лесі Українки, Муляр О. П., старший викладач кафедри 
теорії і методики викладання шкільних предметів). 

25. VII Національний молитовний сніданок України, присвячений 1030-річчю хрещення 
Київської Руси-України (м. Київ, 31 травня, Сташенко М. О., завідувач кафедри 
менеджменту освіти, Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти). 

26. «Реформації суспільства». Форум до 10-річчя діяльності міжфракційного 
депутатського об’єднання Верховної Ради України «За духовність, моральність та здоров’я 
України» (м. Київ, 31 травня, Сташенко М. О., завідувач кафедри менеджменту освіти, 
Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти). 

27. Всеукраїнська нарада методистів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу 
«Література» (російська та зарубіжна) обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти (м. Київ, 4 червня, Національний музей літератури України, Бондарук Л. М., завідувач 
відділу гуманітарних дисциплін). 

28. Науково-методичний семінар «Професійна компетентність та 
конкурентоспроможність вчителя-філолога в умовах інноваційного освітнього середовища» 
(м. Біла Церква, 13–15 червня, КЗ «Академія неперервної освіти», Бондарук Л. М., завідувач 
відділу гуманітарних дисциплін). 

29. Освітній конгрес «Школа майбутнього: шанси та перспективи» (м. Київ, 15–16 
червня, Гете-інститут в Україні, Заїка О. О., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

30. Зустріч методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти та представників навчальних закладів, учасників пілотних проектів у рамках 
експерименту «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції 
«Нова українська школа» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017–2022 
роки» (м. Київ, 19 червня, Заїка О. О., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

31. Рада ректорів та виїзне засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» та працівників освіти ОТГ Хмельницької області «Методичний 
супровід освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти в умовах становлення об’єднаних територіальних громад Хмельницької області» 
(15 червня, Хмельницький ОІППО, Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи). 

32. Літня школа «Інтегрована інтерактивна технологія: “Світ в якому я живу” професора 
С. Якименко (20–22 червня, Миколаївський ІППО, Березіна О. М., методист відділу 
початкового навчання та дошкільного виховання). 

33. Семінар національних тьюторів PRO FLE з питань оцінювання та сертифікації 
учасників дистанційного навчання (м. Київ, 19 червня, Французький інститут в Україні, 
Ураєва І. Г., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

34. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості викладання навчального 
предмета «Інформатика» в 5–11 класах закладів загальної середньої освіти» (м. Київ, 
21 червня, КНУ ім. Тараса Шевченка, Остапчук Л. Р., завідувач відділу інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій). 

35. Нарада регіональних координаторів з організації й проведення всеукраїнського 
експерименту в рамках запровадження Державного стандарту початкової освіти (м. Київ, 
21 червня, МОН України, Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового навчання та 
дошкільного виховання). 

36. Круглий стіл (міжнародного рівня) «Адвокація та правові можливості для ромської 
громади: перспективи, виклики, кращі практики» (м. Одеса, 2 липня, Бондарук Л. М., 
завідувач відділу гуманітарних дисциплін). 
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37. Всеукраїнський науково-методичний семінар з громадянської освіти «3D Демократії: 
думаємо, дбаємо, діємо» (м. Київ, 4–5 липня, Муляр О. П., старший викладач кафедри теорії і 
методики викладання шкільних предметів). 

38. Відбірковий практичний семінар для підготовки майбутніх мультиплікаторів Гете-
інституту в Україні (м. Київ, Гете-інститут в Україні, 09–12 липня, Заїка О. О., методист 
відділу гуманітарних дисциплін). 

39. Всеукраїнська літня школа «Місце і роль курсів ДМС у Новій українській школі» 
(м. Вижниця Чернівецької області, 10–14 липня, Рудь О. В., старший викладач кафедри 
менеджменту освіти). 

40. Науково-практичний семінар «Початкова та основна школа науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» 
(м. Одеса, 30 липня – 4 серпня, Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи). 

41. Науково-практичний семінар «Всеукраїнський інноваційний освітній проект «Я – 
дослідник» (м. Львів, 13–14 серпня, Ягенська Г. В., доцент кафедри теорії і методики 
викладання шкільних предметів). 

42. Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем 
післядипломної освіти (вересень, ДВНЗ «УМО», Муляр О. П., старший викладач кафедри 
теорії і методики викладання шкільних предметів). 

43. Всеукраїнська школа педагогічної майстерності «Педагогічний стартап – 2018» 
(м. Рівне, 13–14 вересня, Шинкарук І. В., методист відділу новацій та передових 
педагогічних технологій). 

44. «Учнівські ігри й учительські конкурси творчого об’єднання «Соняшник» – 
ед’ютейнмент в українській освіті» (м. Херсон, 13–16 вересня, Сова О. О., методист відділу 
гуманітарних дисциплін). 

45. Міжнародний семінар «Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя Нової 
української школи» (м. Луцьк, 18 вересня, ВІППО, Верба Т. П., завідувач відділу навчально-
методичного забезпечення та дистанційної освіти). 

46. Х Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій (м. Черкаси, 21–22 вересня, 
Шинкарук І. В., Майко С. М., методист відділу новацій та передових педагогічних технологій). 

47. Всеукраїнський науково-практичний семінар з теми «Особливості викладання 
математики в закладах загальної середньої освіти в контексті Нової української школи» 
(Теребовлянський район Тернопільської області, 24–25 вересня, Трачук Т. В., старший 
викладач кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів). 

48. Семінар національних тьюторів PRO FLE з питань оцінювання та сертифікації 
учасників дистанційного навчання (м. Київ, 25 вересня, Французький інститут в Україні, 
Ураєва І. Г., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

49. Нарада проректорів з наукової роботи ІППО, регіональних координаторів з питань 
організації освітнього процесу та здійснення у 2 класах всеукраїнського експерименту 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 
умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти» (м. Київ, 26 вересня, 
Ткачук Н. М., проректор з наукової роботи, Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового 
навчання та дошкільного виховання). 

50. Семінар-тренінг «Школа адвокації» (м. Ужгород, 28–29 вересня, Бондарук Л. М., 
завідувач відділу гуманітарних дисциплін). 

51. Всеукраїнський день дошкілля (м. Київ, 28 вересня, Березіна О. М., методист відділу 
початкового навчання та дошкільного виховання). 

52. Тренінг з впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес 
початкових класів (м. Київ, 10 жовтня, Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового 
навчання та дошкільного виховання). 
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53. Міжнародний семінар «Інновації – виклики 21 століття» (м. Кельце, РП, 11–14 жовтня, 
Старопольська вища школа, Кінах Н. В., доцент кафедри педагогіки і психології, 
Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти). 

54. Семінар «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі» (м. Київ, 16 жовтня, 
Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання). 

55. Міжнародний семінар-тренінг «Компетентнісний потенціал НУШ: Ступені свободи та 
механізми реалізації» (м. Київ, 17–18 жовтня, ДНУ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи, Ткачук Н. М., 
проректор з наукової роботи). 

56. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування культурної компетентності 
особистості засобами музейної педагогіки в контексті Нової української школи» (м. Львів, 30–31 
жовтня, НМЦО, Камінська В. В., науковий працівник лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК), Червінська Н. Л., методист відділу виховної роботи). 

57. V Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної 
освіти в початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку» (м. Луцьк, 31 жовтня, 
Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання). 

58. Громадська рада з питань співпраці із церквами та релігійними установами при МОН 
України (м. Київ, 12 листопада, МОН України, Сташенко М. О., завідувач кафедри 
менеджменту освіти, Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти). 

59. Постійно діючий науковий семінар «Сучасні тенденції підготовки науково-
педагогічних кадрів в умовах глобалізаційних освітніх процесів» (м. Луцьк, 12 листопада, 
СНУ імені Лесі Українки, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

60. «Школа майстерності “Педагогічний старап – 2018”» (м. Калуш, 15–16 листопада, 
Сова О. О., методист відділу гуманітарних дисциплін). 

61. Всеукраїнський науково-практичний семінар з теми «Здоров’язбережувальна 
технологія “Навчання у русі” в системі оздоровчо-виховної роботи закладів загальної 
середньої освіти» (м. Київ, 27 листопада, Дикий О. Ю., завідувач кафедри теорії і методики 
викладання шкільних предметів). 

62. Перший Національний саміт-челендж «EdCamp-янголи в дії» (м. Одеса, 30 листопада – 
01–02 грудня, Ткачук Н. М., проректор з наукової роботи). 

63. «Забезпечення функціювання Національної освітньої електронної платформи та її 
наповнення» (м. Київ, 30 листопада, ІМЗО, Остапчук Л. Р., завідувач відділу інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій). 

64. Всеукраїнський вебінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 
(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) (м. Київ, 04 грудня, Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 
Романюк Н. С., методист відділу виховної роботи). 

65. Регіональна вебінар-нарада «Особливості роботи в інформаційно-комунікативній 
системі УЦОЯО» (м. Львів, 06 грудня, Львівський регіональний центр ОЯО, Корнейко А. О., 
доцент кафедри менеджменту освіти). 

66. Всеукраїнський форум «Освітні вимірювання в контексті Нової української школи» 
(м. Київ, 13 грудня, МОН України, Корнейко А. О., доцент кафедри менеджменту освіти). 

67. Семінар НОК України з організації роботи регіональними відділеннями (м. Київ, 13–14 
грудня, Дикий О. Ю., завідувач кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів). 

68. Міжнародний семінар національних тьюторів та викладачів-інструкторів французької 
мови (м. Київ, 3–5 грудня, Французький інститут в Україні, Ураєва І. Г., методист відділу 
гуманітарних дисциплін). 
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69. Міжвузівський науково-практичний семінар «Проблеми й перспективи розвитку 
інформаційної, бібліотечної та архівної справи» (м. Луцьк, грудень, Жалко Т. Й, доцент 
кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів). 

 
ІV. Наукова діяльність 
1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО 
У 2018 році колектив Інституту продовжував працювати над реалізацію науково-дослідної 

теми «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної 
освіти» (Державний реєстраційний номер 011U004439). 

Упродовж звітного періоду ВІППО, реалізуючи завдання науково-дослідного проекту, 
виконував місію науково-теоретичного та науково-методичного супроводу модернізації 
освітньої галузі на регіональному рівні. 

Після прийняття рамкового Закону України «Про освіту» особлива увага приділялась 
трансформаційним процесам реформування початкової і середньої освіти, переходу до 
12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти, утвердження інноваційного 
навчання як нового типу організації освітнього процесу, вдосконалення підготовки 
педагогічних працівників до реалізації стратегій Нової української школи. 

Результати роботи: апробується модель професійного розвитку педагогів в умовах 
інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти регіону. Апробується 
інноваційна модель професійного розвитку керівників навчальних закладів через 
регіональний освітній проект «Нова школа – новий вчитель». Оновлено інформаційну 
платформу наукової та інноваційної діяльності. 

Результати роботи представлено на восьми заходах всеукраїнського рівня, організовані та 
проведені працівниками ВІППО. Наукові дослідження кафедр, науково-педагогічних 
працівників, наукових та педагогічних працівників презентовано на 35 міжнародних, 
33 всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Активну співпрацю із НАПН України, профільним міністерством, науковими установами 
у напрямі науково-методичного забезпечення реформування загальної середньої освіти, 
запровадження механізмів оновлення української школи відображено в змісті науково-
дослідної діяльності структурних підрозділів Інституту. 

 
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу 
Кафедра педагогіки і психології (завідувач – Луцюк А. М., кандидат педагогічних наук, 

доцент) забезпечує практичну реалізацію моделі професійного розвитку педагогів через 
науково-дослідну тему «Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова 
інноваційного розвитку освіти». Теоретичну модель відображено в схемі 1. 

Результати науково-дослідної роботи в рамках теми кафедри зайшли відображення у:  
– розробці програм професійного розвитку, освітніх проектів, організації дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти; 
– впровадженні інноваційних технологій навчання дорослих; 
– виробленні психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного 

навчання дорослих з використанням андрагогіки; 
– розробці та реалізації освітніх проектів з проблеми професійного розвитку педагогів у 

міжатестаційний період; 
– створенні інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку педагогів. 
Формування креативного підходу педагогів до розвитку творчої особистості дитини 

здійснюється відповідно до теоретичної моделі «Формування креативності» (схема 2), 
складовою якої є модель фомування економічної компетентності (схема 3).  
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Схема 1 
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Схема 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
За результатами наукових досліджень відповідно до інноваційних процесів у системі 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників працівниками кафедри впроваджено такі 
навчальні дисципліни: «Інноваційна педагогіка», «Тенденції розвитку сучасної освіти», 
«Педагогічна майстерність», «Педагогічна психологія», «Психологія управління». 

Розроблено і реалізується тематику занять (лекції, семінарські, практичні, тренінги) для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо практичної реалізації Концепції «Нова 
українська школа». 

Дослідження науково-педагогічних працівників за індивідуальною науковою темою 
підпорядковано проблемі науково-дослідної роботи кафедри.  

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

Луцюк А. М. – «Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності». 
Дем’янюк О. Й. – «Цивілізаційний вибір України». 
Вітюк В. В. – «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах 

неперервної освіти». 
Семенов О. С. – «Теорія і практика онтогенезу творчої спрямованості дітей дошкільного віку». 
Кліш П. А. – «Комунікативна компетентність як важлива складова професіоналізму педагогів». 
Остапйовський О. І. – «Професійна ідентичність педагога: психолого-педагогічний аспект». 
Нечипорук О. В. – «Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку педагогів». 
Ткачук Н. М. – «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності». 
Остапйовська Т. П. – «Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками як 

складова підвищення професіоналізму педагога». 

Принцип 
Паретто 

Економічна 
компетентність 

Модель 
SMART 

Карта 
думок 

Матриця 
Ейзенхауера 

Принцип 
MSCW 

Система 
Франкліна 

Метод 
Дельфі 
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Турчина Л. І. – «Психологічне забезпечення успішної професіоналізації педагогів». 
Мишковець О. А. – «Психолого-педагогічне забезпечення Концепції “Нова українська школа”». 
Кінах Н. В. – «Формування економічної компетентності педагогів в системі 

післядипломної освіти». 
Результати роботи над індивідуальними темами науково-педагогічних працівників кафедри: 

статті у періодичних виданнях, матеріали до лекційних, практичних та семінарських занять із 
педагогами очно-дистанційної форми навчання, презентації лекцій. Розроблено та впроваджено 
навчально-методичне забезпечення з тем дослідження. Науково-педагогічні працівники 
виступили перед слухачами курсів підвищення кваліфікації з власних тем дослідження; провели 
індивідуальні консультації; звітували на засіданнях кафедри. 

Кафедра менеджменту освіти (завідувач – Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних 
наук, доцент). Роботу над науково-дослідною темою «Формування професійної культури 
керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі» у звітний період 
організовано відповідно до завдань IV (аналітико-узагальнювального) етапу. 

З урахуванням теоретичних напрацювань в галузі освітнього менеджменту: 
– визначено ознаки професійної культури керівника закладу освіти;  
– уточнено складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору;  
– визначено шляхи формування професійної культури як складової процесу професіоналізації 

керівних кадрів освітніх установ та інтеграційної складової їх корпоративної культури;  
– укладено показники критеріально-рівневого підходу до діагностування сформованості 

корпоративної культури закладу освіти; 
– виявлено внутрішні фактори формування професійної культури, зокрема професійне 

середовище, систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників 
навчальних закладів; 

– впроваджено технології формування професійної культури керівників закладів освіти 
(розроблено тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал»); 

– розроблено методику діагностики корпоративної культури закладу освіти за етапами: 
діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення корпоративної культури); 
діагностика стану корпоративної культури (аналіз наявної корпоративної культури дозволить 
оцінити ступінь її сформованості, а також виявити недоліки); аналіз чинників впливу на 
формування корпоративної культури (дозволить визначити напрямки її вдосконалення і 
трансформації); експрес-діагностика ефективності корпоративної культури; оцінка «сили» 
корпоративної культури (оцінка керівника закладу освіти); 

– розроблено теоретичну модель корпоративної культури закладу освіти, яка містить такі 
компоненти: соціально-психологічний клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки персоналу, 
норми і вимоги до персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Елементи корпоративної культури закладу освіти 
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Дослідження за індивідуальною науковою темою підпорядковано проблемі науково-
дослідної роботи кафедри. Результати реалізації презентовано на обласних наукових заходах, 
сайті ВІППО. 

Сташенко М. О. – «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності 
керівника». 

Результати: Запропоновано сутність організаційної культури керівника, проведено 
дослідження організаційної культури (опитано 421 респондента); обґрунтовано важливість 
стратегічного менеджменту в освіті. 

Вознюк В. С. – «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу 
навчального закладу».  

Результати: Апробацію теоретичних узагальнень та висновків протягом звітного періоду 
здійснено у ході викладання спецкурсів «Маркетингова діяльність сучасної школи», 
«Державно-громадська модель управління освітою», «Сучасні підходи до формування іміджу 
школи» та «Лідерство – важливий чинник інноваційного розвитку навчальних закладів». 
За матеріалами монографії С. В. Королюк «Розвиток управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу» підготовлено «Анкету рівня сформованості 
професійної культури майбутнього керівника навчального закладу»; підготовлено та 
апробовано методику «Ефективність лідерства», розроблено та апробовано методику 
«Здатність бути лідером в умовах реформування галузі»; підготовлено спеціальний тест, 
розроблено поради керівнику школи для формування свого привабливого іміджу в колективі. 

Корнейко А. О. – «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 
керівника освітньої установи». 

Теоретично обґрунтовано важливість громадсько-політичної компоненти в структурі 
професійної компетентності сучасного керівника освітньої установи.  

Встановлено, що теоретико-методологічні засади формування політико-правової 
складової професійної компетентності менеджера освіти базуються на інтеграції ідей 
наукових підходів: компетентнісного (готовність і здатність реалізовувати громадянсько-
політичні компетенції в діяльності); політологічного (оволодіння політичними знаннями, 
вміннями на тлі активної участі у громадській діяльності); деонтологічного (знання прав, 
свобод і обов’язків громадянина для виконання свого громадянського обов’язку, 
громадянська потреба в здійсненні правової просвіти); неоетатистського (ставлення до 
особистості як до найвищої цінності, повага до її прав, свобод і гідності, толерантність). 

На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про корелятивний зв’язок 
політико-правового контенту в структурі професійної компетентності і концепту 
громадянськості як необхідної характеристики компетентного керівника в системі освіти 
сучасної України. 

Апробація теоретичних висновків та узагальнень дослідження здійснюється в ході 
викладання ряду тем навчальної дисципліни «Політологічна пропедевтика для педагогів». 

Лук’янчук Г. Я. – «Формування професійної культури керівника навчального закладу в 
умовах адаптивного управління». 

Досліджено організаційну структуру освітнього закладу, її різновидів; установлено 
взаємозв’язки між поняттями «управлінська культура керівника освітнього закладу» та 
«організаційна культура» самого закладу. На основі дослідження узагальнено відносну 
залежність між дефініціями «особиста культура керівника» та «культура управління 
закладом освіти».  

Остапйовський І. Є. – «Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської 
культури». 

Обґрунтовано та визначено сутність професійного іміджу керівника. Встановлено 
взаємозв’язок та взаємообумовленість професійного іміджу й управлінської культури 
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менеджера. Обґрунтовано структурні компоненти професійної культури керівника: 
когнітивний (система знань про управління сучасною школою), діяльнісний (вміння та 
навички ефективного управління), особистісний (система професійних та особистісних 
якостей сучасного керівника ЗЗСО), мотиваційний (система мотивів управлінської 
діяльності). Результати наукового пошуку апробовано у семи наукових та методичних 
публікаціях. З них дві публікації – у навчально-методичному посібнику, дві – у фахових 
виданнях та три статті науково-методичного характеру.  

Рудь О. В. – «Особливості використання релігійного аспекту в освітньому менеджменті»; 
«Інтегрування медіаграмотності в сучасний освітній простір». 

За темою дослідження укладено та видано методичні матеріали:  
Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2018 з предметів духовно-морального спрямування»: На допомогу вчителю (з ел. 
додатком) / упоряд., вступ О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 100 с. 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компонента до змісту навчальних 
дисциплін НУШ: Серія «Бібліотека вчителя» / упоряд. О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 96 с. 

Ведеться координація всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику» (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року 
№ 1199). 

Підготовлено і проведено навчальні семінари, семінари-практикуми, навчальні тренінги із 
педагогічними працівниками. Розроблено навчальну програму спецкурсу «Медіаосвіта та 
медіаінформаційна грамотність вчителя Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., 
Рудь О. В., пр. № 5 від 22.11 вченої ради ВІППО). 

Турчик І. В. – «Корпоративна культура як передумова забезпечення 
конкурентоспроможності навчального закладу». 

В ході експериментального пошуку реалізовано такі завдання: 
– вивчено методологічні засади формування корпоративної культури як інструмента 

педагогічного менеджменту; 
– на основі теоретичної матриці Р. Блейка і Дж. С. Мутона «Решітка менеджменту» 

визначено іміджеві характеристики сучасного керівника закладу освіти, його стилі 
спілкування з підлеглими та стилі керівництва у формуванні корпоративної культури;  

– для керівників закладів освіти розроблено тренінги «Серфінг управління», 
«Управлінський потенціал», а для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського 
ІППО – збірку тестових завдань «Організаційна культура як інструмент педагогічного 
менеджменту» та збірку матеріалів психолого-педагогічних тренінгів «Формування 
емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість», запропоновано презентації, практичні 
завдання, рольові ігри, вправи та тести; 

– розроблено теоретичні моделі корпоративної культури закладу освіти: модель у 
метафорі «Дерева» та структурна модель «Багатошарова цибулина»; 

– триває процес апробування теоретичної моделі формування корпоративної культури в 
умовах інноваційного освітнього простору в комунальному закладі «Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 Луцької міської ради», окреслено первинні та вторинні механізми 
впровадження і підтримки культурних основ у закладі освіти; 

– запропоновано систему критеріїв та методи, що дозволить якісно оцінювати рівні 
сформованості корпоративної культури закладу освіти; 

– для керівників закладів освіти розроблено методику діагностування стану корпоративної 
культури закладу освіти, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття ними власної 
організаційної культури корпоративного типу на підставі самооцінювання й експертної 
оцінки та виявити найбільш актуальні проблеми у її формуванні; 
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– результати дослідження висвітлено у фахових періодичних виданнях та збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій.  

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів (завідувач – Дикий О. Ю., 
кандидат педагогічних наук). «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті 
модернізації змісту освіти». 

В контексті науково-дослідної теми Інституту та науково-дослідної теми кафедри 
проведено регіональні заходи для педагогів різних фахів із врахуванням нових програм та 
Державних стандартів початкової школи за такими тематичими напрямами: 

– правова культура сучасного вчителя; 
– використання проектних технологій; 
– проектна та дослідницька діяльність; 
– культура спілкування. 
Усвідомлюючи важливість і необхідність безперервної освіти вчителів, науково-

педагогічні працівники кафедри опрацювали теоретичні засади організації діяльності 
педагога за індивідуальною освітньою траєкторією; обґрунтували роль самоосвіти у 
професійному розвитку. Для вчителів під час курсів підвищення кваліфікації і в міжкурсовий 
період науково-педагогічні працівники кафедри надавали консультації щодо організації 
роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною проблемою. 

У контексті науково-дослідної теми Інституту та науково-дослідної теми кафедри 
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти» 
викладачі кафедри працювали над такими напрями наукових досліджень: 

Дикий О. Ю. – «Підготовка вчителя фізичної культури до навчання старшокласників 
військово-спортивного багатоборства».  

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

Миць М. Я. – «Формування громадянської компетентності учнів на уроці та в 
позаурочний час». 

Муляр О. П. – «Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні 
предметів суспільно-гуманітарного напряму». 

Трачук Т. В. – «Розвиток професійної компетентності вчителів математики через 
дослідницький підхід до науково-методичної діяльності».  

Кобель Г. П. – «Вдосконалення інтеграційних процесів фізики з іншими науками та 
впровадження у практику роботи вчителів-предметників міжпредметних зв’язків фізики з 
іншими дисциплінами природничо-математичного циклу».  

Ягенська Г. В. – «Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь учнів у 
процесі вивчення біології».  

Пріма Р. М. – «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності фахівця 
початкової освіти».  

Пріма Д. А. – «Аксіологічні орієнтири формування правової культури сучасного вчителя». 
Жалко Т. Й. – «Культура спілкування як чинник формування професійної компетентності 

вчителя».  
Бацмай С. А. – «Формування життєвих умінь учнів під час вивчення англійської мови».  
Науково-дослідна тема лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК 

(ММК) «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної 
освіти» (завідувач Поліщук Н. А.). 

За звітний період: розроблено та реалізовано завдання програми І етапу регіонального 
науково-педагогічного проекту «Професійний розвиток педагогів в умовах децентралізації 
управління освітою». У рамках проекту: вивчено та проаналізовано теоретичну базу щодо 
розробки та впровадження інноваційних моделей професійного розвитку педагогів 
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у контексті стратегій розвитку педагогічної освіти; сформовано творчу групу щодо реалізації 
трьох рівнів проекту; укладено угоди про співпрацю ОТГ з ВІППО. 

У межах теми працівники лабораторії здійснюють розробку індивідуальних наукових 
досліджень. 

Проведено соціологічні опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації, опитування 
вчителів Ковельського, Любешівського районів та міста Нововолинська «Соціологічний 
аналіз освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти». 

Підготовлено аналітичні довідки та видано матеріали соціологічних опитувань, котрі 
передано в методичні кабінети. Матеріали опитувань використано в надрукованих 
співробітниками лабораторії наукових статтях.     

Поліщук Н. А. – «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі 
післядипломної педагогічної освіти».  

Створено організаційні умови для проведення спеціального онлайн-дослідження щодо 
знань, ставлень і поведінкових навичок дітей та підлітків. Розроблено методичні 
рекомендації щодо інтеграції курсу з розвитку життєвих навичок у післядипломну 
підготовку вчителів і навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Взято участь з проблеми у 5 заходах: фестивалі інновацій, тренінгах із проблем інтеграції 
проекту з розвитку життєвих навичок «Вчимося жити разом» у навчальний курс «Основи 
здоров’я» та упровадження Маршруту безпеки. Підготовлено 8 публікацій з проблеми 
дослідження.  

Камінська В. В. – «Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й 
соціокультурного середовища». 

Запроваджено роботу квест-студії «Культурний маршрут», зміст та форми роботи якої 
визначались на основі опитувань слухачів курсів підвищення кваліфікації. Укладено методичну 
розробку «Інформаційно-методичні матеріали квест-студії «Культурний маршрут», яка містить 
лекційні й практичні заняття щодо розвитку загальнокультурної компетентності педагогів, а 
також авторський індивідуальний текст екскурсій («Мандруємо вулицями Старого міста» 
(з елементами квесту), «Луцький замок», «Історія однієї вулиці», «Історія однієї будівлі», 
«Заповідник “Гнідавське болото”», «Друга світова війна: гетто на території міста»). 
До лекційних занять розроблено віртуальні презентаційні матеріали культурно-просвітнього 
спрямування («Визначні місця Волині», «Древній та сучасний Луцьк»). 

На сайті ВІППО, сторінці науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації 
діяльності РМК (ММК) створено інформаційний ресурс із теми, рубрику «Культурно-
педагогічний експрес». Проведено соціологічне дослідження «Ефективність інноваційних 
форм роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі 
післядипломної педагогічної освіти». За звітний період напрацьовані результати з теми були 
анонсовано у 6 науково-методичних заходах, з них: конференції – 2 (1 – всеукраїнська), 
фестивалі інновацій – 1, семінари – 2 (1 – всеукраїнський), круглі столи – 1. Результати 
розробки теми представлено у 5 працях: 2-х методичних рекомендаціях; 3-х наукових 
статтях: 2 – у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 – у науково-методичному 
віснику «Педагогічний пошук», а також оприлюднено на сайті ВІППО, сторінці науково-
дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) у рубриці 
«Культурно-педагогічний експрес». 

 
3.  Напрями наукових досліджень наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників (а також аспірантів, здобувачів) 
Індивідуальні дослідження наукових, науково-педагогічних працівників здійснюються 

відповідно до загальної інститутської теми дослідження, а також в рамках тем структурних 
підрозділі, що відображено в попередньому розділі. 
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Наукові дослідження педагогічних працівників відображено в змісті науково-методичної 
роботи. Протягом року методистами проведено постійно діючі семінари, семінари-
практикуми, майстер-класи, семінари-тренінги, надано методичні консультації. 
Систематично відбувалися заняття школи молодого вчителя, засідання творчих груп 
педагогів; надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх 
професійної майстерності шляхом впровадження інновацій; досягнення високої 
результативності участі учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах. 

Розробляючи теми, працівники взяли участь у круглих столах, семінарах, наукових 
конференціях. За напрацюваннями видано методичні рекомендації, опубліковано тези, 
науково-методичні статті в періодиці, зокрема науково-методичному віснику «Педагогічний 
пошук» та електронній газеті « Педагогічні роздуми». 

Центр ЗНО та моніторингових досліджень (завідувач Корнейко А. О.) «Моніторингові 
дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти».  

В контексті положень ст. 26 і 41 Закону України «Про освіту» продовжено розробку 
типового алгоритму організації та проведення локального моніторингу якості освіти як 
складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  

Вдосконалено модель організації та проведення моніторингу динаміки рівня навчальних 
досягнень учнів ЗЗСО області. Доопрацьовано зміст пакету інструктивно-методичних 
матеріалів та адаптовано для потреб моніторингу локального рівня. Продовжено розробку 
технологічної схеми проведення дослідження із застосуванням дистанційного методу збору 
первинної інформації.  

Розроблено презентацію «Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів закладів 
загальної середньої освіти як ефективний інструмент забезпечення якості освіти» (автор – 
методист центру ЗНО та МД Кутовий Р. С.), яку розміщено на сторінці «Зовнішнє 
оцінювання» веб-сайта ВІППО (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2466). 

З метою аналізу окремих науково-теоретичних та практичних аспектів проблеми 
проведено чергове засідання постійно діючого науково-методичного семінару для керівників 
ЗЗСО області та представників об’єднаних територіальних громад «Методичні засади 
типового алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості 
освіти», присвячене питанням науково-методичного супроводу реалізації моніторингової 
діяльності сучасних керівників закладів освіти  

Для організації упровадження результатів дослідження у закладах загальної середньої 
освіти для керівників шкіл, у т. ч. новопризначених директорів, проведено цикл науково-
практичних семінарів обласного рівня з питань розбудови системи забезпечення якості 
освіти та моніторингу (25 січня, 28 лютого, 1 березня, 25 жовтня, ВІППО). 

Практичну апробацію результатів дослідження здійснено в процесі організації та 
проведення моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х 
класів ЗОШ І–ІІІ ст. с. Рудники Маневицького району, організованого на замовлення дирекції 
закладу освіти, 01 березня – 05 квітня.  

Кутовий Р. С. – «Використання результатів локального моніторингового дослідження 
динаміки рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ як підстава для управлінської корекції 
процесу якості освіти». 

В процесі розробки теми проаналізовано особливості організації та проведення 
моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої 
освіти як ефективного інструменту забезпечення якості освіти. Зроблено теоретичні 
узагальнення щодо актуальності упровадження системи забезпечення якості освіти, 
окреслено місце та роль моніторингу у виявленні та відстеженні тенденцій освітніх процесів 
у ЗЗСО. Представлено алгоритм порядку організації та проведення моніторингового 
дослідження, а також приклади практичного використання отриманих даних.  
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Результати дослідження відображено у презентації «Моніторинг рівня навчальних 
досягнень учнів закладів загальної середньої освіти як ефективний інструмент забезпечення 
якості освіти», представленій в ході циклу науково-практичних семінарів для керівників 
закладів освіти. 

Приймачук Л. О. – «Основні підходи до створення інструментарію моніторингових 
досліджень». 

Продовжено роботу над дослідженням наукових підходів щодо розробки інструментарію 
моніторингового дослідження.  

На підставі аналізу моніторингових досліджень, проведених у 2017/2018 н. р. в ряді 
районів та ОТГ області, зроблено висновок про доцільність застосування в реалізації 
програми моніторингу різних методів збору первинної інформації та обробки даних 
дослідження.  

Вивчено особливості застосування у моніториновому дослідженні кваліметрії як 
факторно-критеріальної моделі оцінки явища. 

Відділ виховної роботи (завідувач Никитюк І. В.). 
Розроблено організаційно-змістову модель щодо розвитку професійних компетентностей 

педагогів, у рамках якої організовано і проведено постійно діючий, науково-практичні, 
проблемні семінари, семінари-практикуми. Організовано роботу постійно діючого семінару 
керівників методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної роботи. 

Узагальнено матеріали щодо виконання науково-методичної проблеми; розкрито шляхи 
розвитку професійних компетентностей педагогів в умовах інноваційного освітньо-
виховного середовища. Підготовлено методичну розробку «Система національно-
патріотичного виховання як фактор професійного розвитку педагога». Розробено тренінгові 
заняття в рамках підготовки вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», які навчатимуть 
учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках; організовано майстер-класи, 
семінари-практикуми, мистецькі вітальні тощо. 

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

– Погонська О. М. – «Технології супроводу індивідуальної траєкторії закладу 
позашкільної освіти». 

– Романюк Н. С. – «Формування соціальної активності особистості в умовах 
інноваційного освітнього середовища». 

– Червінська Н. Л. – «Компетентнісний підхід в освіті як складова професійного розвитку 
педагога». 

– Корнейко М. М. – «Військово-фізична підготовка як складова патріотичного виховання 
допризовної молоді». 

Індивідуальні теми педагогічних працівників структурних підрозділів Інституту 
відповідно до кола особистих наукових інтересів. 

Романчук Г. Д. – «Якісні та кількісні характеристики освітнього середовища 
післядипломної педагогічної освіти регіону».  

Кот Н. М. – «Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку 
освіти в регіоні».  

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

Савош В. О. – «Неперервна освіта вчителя фізики». 
Варемчук В. Я. – «Основи графічної грамотності з використанням креслярських програм». 
Сусь С. І. – «Особливості підготовки вчителя до організації та проведення турніру юних 

математиків». 
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Григор’єва Н. В. – «Підвищення педагогічної майстерності вчителя географії в контексті 
його готовності до інноваційної освітньої діяльності». 

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

Кащенюк М. Р. – «Підвищення рівня професійної майстерності вчителів хімії в контексті 
вимог Нової української школи». 

Мацюк Л. М. – «Формування у вчителів готовності до застосування інновацій у площині 
якісної освіти».  

Рубльова Н. О. – «Інформаційні мережеві технології як фактор розвитку освітнього 
середовища післядипломної педагогічної освіти». 

Гребенюк М. П. – «Використання інформаційних ресурсів як фактор професійного 
розвитку педагогів».  

Шевчук Г. З. – «Україномовна компетентність як складова інформаційної культури 
педагога». 

Гаврилюк Т. В. – «Електронні видання як засіб самоосвіти педагогів у міжкурсовий 
період». 

Гаврилюк Л. І. – «Інформаційна культура педагога як складова інформаційного 
забезпечення у сучасному освітньому просторі». 

Остапчук Л. Р. – «Формування нової української школи на засадах впровадження хмарних 
сервісів». 

Гісь І. В. – «Використання онлайн-технологій для організації роботи з обдарованими 
дітьми».  

Казмірчук Н. М. – «Формування професійної готовності практичного психолога до роботи 
з дітьми, схильними до девіантної поведінки». 

Андрейчин С. Р. – «Теоретичні та практичні аспекти застосування арт-методів в 
освітньому просторі». 

Єндрущук С. М., Никитюк Л. М. – «Науково-методичний супровід діяльності 
педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”». 

Результати роботи: організація та участь у наукових, науково-педагогічних заходах різних 
рівнів, надруковані статті у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій, створення 
модельних програм тощо. 

Напрями наукових досліджень аспірантів, здобувачів 
Дикий О. Ю. «Методика навчання військово-прикладного семиборства старшокласників у 

позаурочній діяльності» (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, 
захист – 24 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.04 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук). 

Бацмай С. А. «Розвиток організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів на засадах гендерного підходу» (дисертація на здобуття ступеня кандидата 
педагогічних наук, спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою).  

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). 

Корнейко А. О. «Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.» 
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук). 
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4. Підготовка та участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, 
семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели: 
 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва  
заходу 

Дата 
проведення, місце 

Кількість 
учасників 

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

Інструктивно-методична 
нарада «Підвищення 
кваліфікації учителів 
початкових класів у 
контексті реалізації 
Концепції “Нова 
українська школа”» 

03 січня, м. Луцьк, ВІППО 25 

2 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів-
педагогів вчителів 1-х 
класів Нової української 
школи. Заняття 1 

10–12 січня, м. Луцьк, 
ВІППО 

62 

3 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я., 
Остапйовський І. Є. 

Проблемний науковий 
семінар для керівників 
закладів загальної 
середньої освіти та 
представників 
гуманітарних відділів 
ОТГ «Зовнішнє 
незалежне оцінювання  
як елемент системи 
якості освіти в реалізації 
Концепції “Нова 
українська школа”» 

23 січня, м. Луцьк, ВІППО 31 

4 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для вчителів 
пілотних класів 
«Впровадження ігрових 
та діяльнісних методів 
навчання в освітній 
процес початкових класів» 

25–26 січня, м. Луцьк, 
ВІППО 

16 

5 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Проблемний семінар для 
керівників закладів 
професійно-технічної  
та вищої освіти «Зовнішні 
оцінні технології  
як інструмент 
моніторингу якості освіти 
в контексті реалізації 
Закону “Про освіту”» 

02–03 лютого, м. Луцьк, 
ВІППО 

28 

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

Педагогічний брифінг за 
темою «Від ідеї освітнього 
проекту “На крилах 
успіху” до його реалізації» 

05 лютого, м. Луцьк, 
ВІППО 

75 

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

Круглий стіл для 
керівників музичних ЗДО 
«Звукові та музичні 
іграшки в освітньому 
просторі дитини 
дошкільного віку» 

07 лютого, м. Луцьк, 
ВІППО 

26 

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

Інструктивно-методична 
нарада з питань 
організації підвищення 
кваліфікації учителів 
початкових класів 

14 лютого, м. Луцьк, 
ВІППО 

20 
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9 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Ділова гра для 
завідувачів закладів 
дошкільної освіти 
«Синтез трудової та 
ігрової діяльності в 
контексті комунікативно-
мовного розвитку»  

21 лютого, м. Луцьк, 
ВІППО 

31 

10 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 
Кутовий Р. С. 

Науково-практичний 
семінар для представників 
гуманітарних відділів 
ОТГ «Моніторингові 
дослідження освітніх 
процесів у закладах 
загальної середньої освіти 
як ефективний інструмент 
системи внутрішнього та 
зовнішнього забезпечення 
якості освіти» 

01 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 

24 

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

Науково-теоретичний 
семінар для представників 
відділів освіти  
та гуманітарних відділів 
ОТГ області «Особливості 
управлінського супроводу 
зовнішнього незалежного 
оцінювання якості освіти 
в контексті реалізації 
Закону “Про освіту”» 

02 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 

35 

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

Творча майстерня 
«Сучасні інноваційні 
технології в початковій 
школі» 

14 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 
 
28 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

30 

13 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів «Впровадження 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній 
процес початкових класів». 
Заняття 2 

15–16 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 

34 

14 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Круглий стіл вчителів 
німецької мови – членів 
Асоціації українських 
германістів з питання 
«Підготовка методичних 
матеріалів з метою участі 
у XXV Міжнародній 
конференції АУГ» 

21 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 
 
 
12 вересня, м. Луцьк, 
ВІППО 

15 
 
 
 
12 

15 Кафедра педагогіки і 
психології, 
Луцюк А. М. 

Районна науково-
практична конференція 
«Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського і 
Нова українська школа» 

23 березня, смт Турійськ 
 

52 

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

Обласний круглий стіл 
учителів КДМС за участю 
координаційної робочої 
групи представників ВРЦ 
та працівників освіти 
«Духовно-моральна освітня 
галузь у Державному 
стандарті початкової 
загальної освіти» 

27 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 

Більше 50 

42 

 



17 Науково-дослідна 
лабораторія соціологічних 
досліджень та розвитку 
освіти, 
Романчук Г. Д., 
Кот Н. М. 

Науково-практична 
конференція 
«Педагогічне 
краєзнавство Волині» 

29 березня, м. Луцьк, 
ВІППО 

100 

18 Відділ інформатики  
та ІКТ, 
Остапчук Л. Р. 

Творча група вчителів 
інформатики «Вільне 
програмне забезпечення  
у закладах загальної 
середньої освіти» 

04 квітня, м. Луцьк, 
ВІППО 

5  

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

Семінар-тренінг учителів 
інформатики 
«Впровадження хмарних 
сервісів  
в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

11 квітня, м. Луцьк, 
ВІППО 

29  

20 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Ураєва І. Г. 

Круглий стіл вчителів 
французької мови  
на тему «Експериментальна 
робота над вивченням 
французької мови  
у початковій школі  
в умовах оновленого 
Стандарту початкової 
освіти і програм  
з іноземних мов» 

19 квітня, м. Луцьк, 
ВІППО 

10 

21 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Районна науково-
практична конференція 
«Реалізація педагогічних 
ідей В. О. Сухомлинського 
щодо творчого 
самовираження дитини  
в сучасній практиці 
закладу освіти» 

26 квітня, смт Турійськ 
 

240 

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

Інструктивно-методична 
нарада методистів 
початкової освіти 

04 травня, м. Луцьк, 
ВІППО 

32 

23 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Панорама інноваційних 
технологій в дошкільній 
освіті для вихователів 
ЗДО 

15 травня, м. Луцьк, 
ВІППО 

31 

24 Науково-дослідна 
лабораторія 
соціологічних 
досліджень та розвитку 
освіти, 
Романчук Г. Д. 

Презентація видання 
«Календар знаменних та 
пам’ятних дат Волині на 
2018 рік» 
 

15 травня, м. Луцьк, 
ВІППО 
 

30 

25 Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В. 

Обласний круглий стіл 
«Формування правової 
культури сучасного 
вчителя» 

16 травня, м. Луцьк, 
ВІППО 

50 

26 Проректор з науково-
методичної роботи 
Вітюк В. В., 
проректор з наукової 
роботи 
Ткачук Н. М. 
 
 

Фестиваль інновацій 
«Інноваційна педагогіка в 
умовах реалізації 
Концепції “Нова 
українська школа”» 

17 травня, м. Луцьк,  
ВІППО 

100 

43 

 



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

Майстер-клас на тему 
«Інтеграція підходів  
до створення  
та використання 
розвивальних завдань  
з предметів 
природничого циклу» 

18 травня, м. Луцьк,  
ВІППО 

31 

28 Проректор з наукової 
роботи 
Ткачук Н. М. 
Миколайчук А. В. 

Круглий стіл 
«Інтелектуальне 
лідерство та його 
перспективи» 

23 травня, 
м. Луцьк,  
ВІППО 

30 

29 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів «Підготовка 
тренерів для навчання 
педагогічних 
працівників, які 
навчатимуть учнів 
перших класів 2018/2019 
та 2019/2020 навчальних 
роках». Заняття 3 

29–30 травня, м. Луцьк,  
ВІППО 

30 

30 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Турчина Л. І. 
Центр практичної 
психології і соціальної 
роботи, 
Андрейчин С. Р. 

«Психологічні 
компетентності педагога 
як актуальне питання 
діяльності психологічної 
служби закладу світи» 

12 червня, м. Луцьк,  
ВІППО 

23 

31 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Звіти тренерів-педагогів 12, 18 червня, м. Луцьк,  
ВІППО 

32 

32 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Організація проведення 
літнього мовного 
інтенсиву для вчителів та 
викладачів німецької 
мови України за 
сприяння Гете-інституту 
в Україні 

26 червня – 6 липня,  
м. Луцьк,  
ВІППО 

20 

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

Інструктивно-методична 
нарада тренерів-педагогів 

03 липня, м. Луцьк,  
ВІППО 

34 

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

Інструктивно-методична 
нарада методистів 
початкової освіти 
«Особливості організації 
навчально-виховного 
процесу у початковій 
школі в 2018/2019 н. р.» 

21 серпня, м. Луцьк,  
ВІППО 

31 

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

Творча група вчителів 
експериментальних 
класів «Розроблення  
і впровадження 
навчально-методичного 
забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації 
нового Державного 
стандарту початкової 
загальної середньої 
освіти» 

22 серпня, м. Луцьк,  
ВІППО 

12 

44 

 



36 Відділ інформатики  
та ІКТ, 
Остапчук Л. Р. 

Веб-семінар для 
керівників методичних 
об’єднань вчителів 
інформатики 
«Організація роботи 
методичних об’єднань 
учителів інформатики»  

12 вересня, м. Луцьк,  
ВІППО 

24  

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

Обласна конференція з 
обміну досвідом роботи 
вчителів КДМС 
«Реалізація рішень 
Першого Всеукраїнського 
з’їзду педагогів предметів 
духовно-морального 
спрямування в освітньому 
процесі ЗЗСО» 

13 вересня, м. Луцьк,  
ВІППО 

32 

38 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів (варіативна 
складова, заняття 1) 

13 вересня, м. Луцьк,  
ВІППО 

30 

39 Відділ початкового 
навчання та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Круглий стіл для 
завідувачів ДНЗ 
«Залучення батьків, 
інших членів родин 
вихованців до участі  
в освітньому процесі 
закладу як вектор 
організації взаємодії 
дошкільного навчального 
закладу з батьками 
вихованців»  

19 вересня, м. Луцьк,  
ВІППО 

36 

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

Творча група учителів 
пілотних класів 
«Розроблення  
і впровадження 
навчально-методичного 
забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації 
нового Державного 
стандарту початкової 
загальної середньої 
освіти» 

01 жовтня, м. Луцьк,  
ВІППО 

10 

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

Школа молодого 
педагога «Олімпіадні 
задачі з інформатики  
та інформаційних 
технологій» 

24 жовтня, м. Луцьк,  
ВІППО 

20 

42 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Районна науково-
практична конференція 
«Творча трансформація 
педагогічних ідей  
В. О. Сухомлинського  
в умовах становлення 
Нової української школи». 
Педагогічні читання  
у Луцькому 
педагогічному коледжі 
«Серце, віддане дітям», 
присвячені творчості 
Василя Сухомлинського 

25 жовтня, м. Володимир-
Волинський 
 

120 

45 

 



43 Науково-дослідна 
лабораторія соціологічних 
досліджень та розвитку 
освіти, 
Романчук Г. Д. 

Педагогічні читання 
«Волинь – край 
козацький» 

25 жовтня, 
м. Луцьк, ВІППО –  
смт Торчин – смт Рокині 
 

70 

44 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Обласна науково-
практична конференція 
«Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського в 
освітньому просторі 
Волині» – до 100-річчя 
від дня народження 

26 жовтня, м. Луцьк,  
ВІППО 

150 

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

Педагогічні читання для 
вчителів математики 
«Видатні математики 
України. Внесок 
українських вчених ХІХ–
ХХ ст. у розвиток 
математичної науки» 

30 жовтня, смт Ратне 30 

46 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Науково-теоретичний 
семінар «Формування 
професійної 
компетентності 
педагогів» 

31 жовтня, м. Луцьк,  
ВІППО 

24 

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

Науково-практичний 
семінар «Компетентнісно 
орієнтований підхід в 
реалізації змісту 
Концепції “Нова 
українська школа”: 
управлінський аспект» 

01 листопада, м. Камінь-
Каширський 

34 

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

Науково-практичний 
семінар «Оцінювання 
якості провадження 
освітньої діяльності  
в умовах реформування 
освіти» 

02 листопада, смт Локачі 18 

49 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Міська науково-
практична конференція 
«Проблематика 
краєзнавства  
у навчально-виховному 
процесі школи» 

02 листопада, 
м. Володимир-
Волинський 
 

90 

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

Науково-практичний 
семінар для керівників 
освітніх установ 
«Контрольно-аналітична 
діяльність керівника 
закладу освіти як умова 
забезпечення якості 
освіти» (Реалізація 
Концепції «НУШ»). 

06 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

30 

51 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Науково-практичний 
семінар для 
відповідальних  
за організацію  
та проведення ЗНО  
в новостворених ОТГ 
області «Особливості 
управлінського супроводу 
процедур ЗНО» 

06 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

22 

46 

 



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

Науково-практичний 
семінар «Розвиток 
системи внутрішнього 
моніторингу якості освіти 
в умовах реформування 
галузі» 

06 листопада, м. Ковель 42 

53 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 

Семінар «Творче 
використання педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлин-
ського в освітньому 
процесі» для методичного 
обʼєднання керівників 
груп Луцького базового 
медичного коледжу 

07 листопада, м. Луцьк 24 

54 Проректор з наукової 
роботи 
Ткачук Н. М., 
проректор з науково-
педагогічної роботи  
та моніторингу якості освіти 
Дем’янюк О. Й. 

Круглий стіл 
«Національна академія 
наук України: історія та 
сучасність» (до 100-річчя 
НАН України) 

07 листопада, м. Луцьк 25 

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

Тренінг для вчителів 
пілотних класів 
«Впровадження ігрових 
та діяльнісних методів 
навчання в освітній 
процес початкових 
класів. Методика “Шість 
цеглинок”» 

08 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

14 

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

Тренінг для тренерів 
педагогів «Впровадження 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання  
в освітній процес 
початкових класів» 

09 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

36 

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

Науково-практичний 
семінар «Контрольно-
аналітична діяльність 
керівника навчального 
закладу як умова 
забезпечення якості 
освіти» (Реалізація 
Концепції «Нова 
українська школа») для 
керівників закладів освіти 

12 листопада, смт Камінь-
Каширський 

35 

58 Відділ фізико-
математичних дисциплін, 
Сусь С. І. 

Навчально-методичний 
семінар для вчителів 
математики «Особливості 
навчання математики в 
контексті аналізу ЗНО–
2018 та перспектив ЗНО–
2019» 

15 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

30  

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

Науково-практичний 
семінар «Формування 
ключових компетентностей 
учнів як умова забезпечення 
якості освіти» (Реалізація 
Концепції «Нова українська 
школа») – для керівників 
освітніх установ  
 

20 листопада, м. Ковель 40 
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60 Центр практичної 
психології та соціальної 
роботи, 
Андрейчин С. Р. 
Кафедра педагогіки  
і психології, 
Остапйовський О. І., 
Турчина Л. І. 

Обласна науково-
практична конференція 
«Психологічна служба 
Волині: досвід та 
перспективи розвитку» 

29 листопада, м. Луцьк, 
ВІППО 

130 

61 Відділ виховної роботи, 
Никитюк І. В., 
Погонська О. М. 

Круглий стіл 
«Педагогічний конкурс 
як ефективна форма 
підвищення професійної 
майстерності» 
(вшанування учасників 
Всеукраїнського 
конкурсу майстерності 
педагогічних працівників 
закладів позашкільної 
освіти «Джерело 
творчості» у номінації 
«Методист») 

06 грудня, м. Луцьк,  
ВІППО 

40 

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

Круглий стіл вчителів 
математики «Сучасний 
урок математики: досвід, 
проблеми, перспективи» 

10 грудня, смт Іваничі 20 

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

Методичний діалог 
«Формування у 
вихованців навичок 
спілкування і ефективної 
взаємодії з іншими 
дітьми, дорослими 
людьми»  

12 грудня, м. Луцьк,  
ВІППО 

28 

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

Творча група вчителів 
експериментальних 
класів «Розроблення і 
впровадження навчально-
методичного 
забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації 
нового Державного 
стандарту початкової 
загальної середньої 
освіти» 

13 грудня, м. Луцьк,  
ВІППО 

12 

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

Панорама досвіду роботи 
для вихователів ЗДО 
«Соціалізація дітей 
дошкільного віку в 
процесі залучення їх до 
енергозбереження» 

18 грудня, м. Луцьк,  
ВІППО 

29 

 
Протягом року працівники Інституту взяли участь: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
учасники 

Назва 
заходу 

Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

1 Проректор з наукової роботи 
Ткачук Н. М.,  
Поліщук Н. А. 

Науково-
практичний семінар 
керівників ЗЗСО та 
позашкільної освіти 
«STEM-освіта  
як складова 
інноваційної 
діяльності ЗЗСО» 

м. Луцьк, ВІППО 16 лютого 
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2 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Семінар-практикум 
керівників 
методичних 
об’єднань шкільних 
бібліотекарів 
«Шкільна бібліотека 
– центр духовно-
морального 
становлення 
особистості» 

м. Луцьк, Волинська 
обласна бібліотека 
для юнацтва 

20 лютого 

3 Відділ виховної роботи, 
Корнейко М. М., 
Погонська О. М. 

Семінар  
з відповідальними 
за проведення 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької 
військово-
патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») 

м. Луцьк, Центр 
туризму, спорту та 
екскурсій 
Волинської обласної 
державної 
адміністрації 

22 лютого 

4 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М., 
Остапйовська Т. П. 

Педагогічні читання 
«Актуальні ідеї  
К. Д. Ушинського в 
контексті навчання  
та виховання молоді» 

м. Луцьк, Луцький 
педагогічний 
коледж 

27 лютого 

5 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Сова О. О. 
Центр зовнішнього 
незалежного оцінювання  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Засідання МО 
викладачів 
української мови  
і літератури 
технічного ліцею 
ЛНТУ щодо 
підготовки 
і проведення ЗНО  
з української мови 
та літератури  

м. Луцьк, СНУ  
ім. Лесі Українки 

01 березня 

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

Районний семінар 
вчителів біології  
«Реалізація 
методичної системи 
формування 
дослідницьких умінь 
учнів у процесі 
вивчення біології» 

смт Ратне 13 березня 

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

Обласний проблемний 
семінар вчителів 
фізики з участю 
автора підручника 
Божинової Ф. Я. 
«Навчально-
методичне 
забезпечення 
викладання фізики в 
10 класі за новою 
програмою»  

м. Луцьк, ВІППО 15 березня  

8 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Турчик І. В. 

Міський семінар 
практичних психологів 
«Вирішення конфліктів  
в освітньому 
середовищі  
як складова 
формування 
корпоративної 
культури педагогів» 

м. Луцьк, Центр 
практичної 
психології і 
соціальної роботи 

20 березня 
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10 Проректор з науково-
методичної роботи 
Вітюк В. В. 
 

Науково-
методичний семінар 
«Розроблення 
індивідуальної 
програми розвитку» 

м. Луцьк, ВІППО 23 березня 

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

Семінар для 
слухачів курсів 
підвищення 
кваліфікації 
керівників гуртків 
закладів позашкільної 
освіти еколого-
натуралістичного  
та туристсько-
краєзнавчого 
напрямів «Формування 
екологічно 
зорієнтованої 
особистості  
в умовах сучасного 
закладу позашкільної 
освіти» 

м. Луцьк, ВІППО 27 березня 

12 Працівники кафедр, інших 
підрозділів Інституту 

ХХІІІ Обласна 
виставка 
дидактичних  
і методичних 
матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів 
Волині» 

м. Луцьк, ВІППО 29 березня 

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

Обласний семінар-
тренінг молодих 
вчителів біології  
та хімії 
«Міжпредметна 
інтеграція знань – 
шлях до 
формування 
ключових 
компетентностей 
учнів»  

м. Луцьк, ВІППО 18 квітня  

14 Відділ виховної роботи, 
Погонська О. М., 
Романюк Н. С. 

Третій (заключний) 
тур всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року – 2018»  
у номінації 
«Німецька мова» 

м. Луцьк, ВІППО 21–28 квітня 

15 Проректор з наукової роботи 
Ткачук Н. М. 

Науково-
практичний семінар 
заступників 
директорів ЗЗСО 
«Інтеграційні 
підходи до 
організації нового 
освітнього 
середовища 
гімназії» 

м. Луцьк, ВІППО 11 травня 

16 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 

Презентація 
«Календаря 
знаменних  
і пам’ятних дат 
Волині на 2018 рік»  

м. Луцьк, ВІППО 15 травня 
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17 Проректор з наукової роботи 
Ткачук Н. М. 
Кафедра теорії та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Ясінська Н. В. 

Круглий стіл  
«Формування 
правової культури 
вчителя» 

м. Луцьк, ВІППО 16 травня 

18 Науково-дослідна 
лабораторія освітніх 
інновацій та координації 
діяльності РМК (ММК), 
Камінська В. В. 

Восьмий круглий 
стіл з нагоди 
Міжнародного дня 
музеїв «Музейна 
справа на Волині: 
історія, теорія  
і практика» 

м. Луцьк, 
Волинський 
краєзнавчий музей 

16 травня 

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

Круглий стіл 
«STEM-освіта: 
проблеми  
та напрями 
впровадження» 

м. Луцьк, Луцький 
педагогічний 
коледж 

18 травня 

20 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О.. 

Навчально-
методичний семінар 
вчителів німецької 
мови «Нова 
українська школа: 
виклики  
і перспективи  
на 2018/2019 
навчальний рік» 

м. Луцьк, відділ 
освіти, молоді та з 
питань фізичної 
культури та спорту 
Луцької РДА 

18 травня 

21 Проректор з науково-
педагогічної роботи та 
моніторингу якості освіти 
Дем’янюк О. Й. 

ІІІ Міжвузівський 
науковий семінар 
«Актуальні 
проблеми теорії, 
методології та 
практики соціальних 
комунікацій» 

м. Луцьк, ВІППО 23 травня 

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

Вебінар  
«Як запровадити 
фінансову 
автономію ЗДО:  
дії директора» 

м. Київ, цифрове 
видавництво MCFR 

06 червня 

23 Відділ інформатики та ІКТ, 
Остапчук Л. Р. 

Вебінар «Основні 
продукти Microsoft 
для закладів освіти  
в Україні: 
користування та 
умови 
ліцензування» 

м. Луцьк, ВІППО 06 червня 

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

Вебінар «Орф-
підхід у дитячому 
садку» 

м. Київ, цифрове 
видавництво MCFR 

08 червня 

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

Обласний семінар 
методистів РМК з 
теми «Розвиток 
готовності вчителів 
фізики  
до організації 
самонавчання 
старшокласників» 

м. Луцьк, ВІППО 20 червня  

26 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Остапйовський І. Є. 

Круглий стіл 
«Університет 3.0 
Соціальна місія  
і реальність» 

м. Луцьк, СНУ імені 
Лесі Українки 

25 червня  
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27 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Літній інтенсивний 
курс для вчителів 
німецької мови у 
Луцьку (на рівні C1) 

м. Луцьк, ВІППО 26 червня –  
06 липня 

28 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Семінар від 
видавництва 
«Хубер/Hueber» для 
вчителів німецької 
мови 

м. Луцьк, ВІППО 30 серпня 

29 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Школа молодого 
педагога ЗДО «Від 
„майданчика 
пригод“ до ігрових 
медіадидактичних та 
технічних засобів 
формування 
життєвої 
компетентності 
дітей дошкільного 
віку»  

м. Луцьк, ВІППО 13 вересня 

30 Відділ виховної роботи, 
Никитюк І. В., 
Романюк Н. С. 

Волинський форум 
сім’ї «Щаслива 
родина – міцна 
Україна» 

м. Луцьк, 
Палац культури 

14 вересня 

31 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Обласний семінар-
практикум молодих 
учителів географії 
«Роль учителя як 
організатора 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів  
з освоєння змісту 
географії»  

м. Луцьк, ВІППО 23 вересня 

32 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Остапйовський І. Є. 

Круглий стіл 
«Діалоги  
з В. Сухомлинським» 
(до 100-річчя від 
дня народження  
В. О. Сухомлинського)  

м. Луцьк, СНУ імені 
Лесі Українки 

03 жовтня  

33 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Обласний постійно 
діючий семінар 
методистів з 
природничих 
дисциплін та 
економіки Р(М)МК  
і спеціалістів ОТГ 
«Науково-
методичний 
супровід розвитку 
індивідуального 
стилю професійної 
діяльності вчителів 
природничих 
дисциплін  
та економіки в умовах 
неперервної освіти» 

м. Луцьк, ВІППО 24 жовтня 

34 Відділ інформаційного 
забезпечення освіти, 
Гребенюк В. І. 

Презентація книжки 
«Козакувати – це 
робити добро» 
 

м. Луцьк, ВІППО 
 

25 жовтня 
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35 Кафедра педагогіки  
і психології, 
Луцюк А. М. 
Остапйовська Т. П. 

ІІІ Педагогічні 
читання «Серце, 
віддане дітям», 
присвячені творчості 
та до 100-річчя від 
дня народження 
Василя 
Сухомлинського 

м. Луцьк, Луцький 
педагогічний 
коледж 

29 жовтня 

36 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 
 

Авторські майстер-
класи Большакової І. О. 
та Пристінської М. С. 
«Критичне мислення: 
дослідження медіа», 
«Інтегроване навчання: 
організаційно-
методична структура 
“Щоденні 5”» 

м. Луцьк, 
видавництво 
«Ранок» 

31 жовтня 

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

Методичний тренінг 
заступників 
директорів  
з навчальної роботи 
закладів загальної 
середньої освіти 
«Нова школа – 
інноваційний 
вчитель – 
компетентнісний 
урок» 

м. Ківерці 15 листопада 

38 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 
Центр зовнішнього 
незалежного оцінювання  
та моніторингових досліджень, 
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О. 

Науково-
методичний семінар 
керівників ЗЗСО з 
теми «ЗНО–2019: 
формат та 
особливості 
підготовки» 

м. Луцьк, ВІППО 22 листопада 
 

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

Вебінар «Конфлікти 
в закладі дошкільної 
освіти» 

м. Київ, цифрове 
видавництво MCFR 

09 січня 

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

Вебінар 
«Інтелектуальна 
карта: використання 
в освітній діяльності»  

м. Київ, цифрове 
видавництво MCFR 

14 вересня 

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

Семінар «Медіаосвіта  
та медіаграмотність 
сучасного вчителя 
Нової української 
школи» 

м. Луцьк, ВІППО 18 вересня 

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

Обласний семінар  
з проблеми «Шляхи 
розширення мережі 
гуртків науково-
технічного 
спрямування»  

м. Луцьк, ЦНТТУМ 01 листопада  

43 Кафедра теорії та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Ясінська Н. В. 

«Формування 
здоровʼязбережного 
середовища 
навчального 
закладу: від 
проектування до 
реалізації» 

м. Ківерці 05 листопада 
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44 Кафедра теорії та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Кобель Г. П. 

Обласний семінар-
практикум методистів 
районних (міських) 
методкабінетів 
«Особливості 
викладання фізико-
математичних 
дисциплін  
у 2018/2019 н. р.»  

м. Луцьк, ВІППО 06 листопада  

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

Вебінар «Сезонні 
інфекції на порозі 
ЗДО: як не впустити 
всередину» 

м. Київ, цифрове 
видавництво MCFR 

23 листопада 

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

Обласний семінар-
практикум молодих 
вчителів фізики 
«Розвиток 
готовності вчителів 
фізики до організації 
самостійного 
розв’язування задач 
учнями 7–11 класів» 

смт Локачі 10 грудня 

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

технічних засобів навчання тощо; 
Пропозиції щодо проекту переліку засобів навчання в початковій школі. 
Пропозиції до проекту Типової навчальної програми для підготовки вчителів 1 класів 

Нової української школи (Никитюк Л. М., Єндрущук С. М.).  
Аналіз нетипових освітніх програм (8 програм). (Єндрущук С. М.). 
Участь у роботі предметної комісії щодо експертизи підручників для першого класу ІМЗО 

(Никитюк Л. М., Єндрущук С. М.). 
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників, 

відгуки на автореферати тощо 
– Рецензія на дисертаційне дослідження Лозовської І. М. «Екологічне виховання 

старшокласників у процесі профільного навчання у ліцеї-інтернаті» на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
виховання (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на дисертаційне дослідження Кабанкової О. М. «Формування пізнавальної 
самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови» на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія 
навчання (Вітюк В. В.). 

– Відгук на автореферат дисертації Кушнірук О. Р. «Соціально-педагогічна профілактика 
проституції неповнолітніх у школах-інтернатах» на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (Вітюк В. В.). 

– Відгук на автореферат дисертації Шевченко І. А. «Розвиток фахової компетентності 
вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті» на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (Вітюк В. В.). 

– Відгук на автореферат дисертації Гулими О. П. «Кримський вектор російської 
військово-політичної експансії (XVII–ХХІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – воєнна історія (Дем’янюк О. Й.). 
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– Відгук на автореферат дисертації Силки О. З. «Становлення і діяльність громадських 
організацій в українському селі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах 
Лівобережжя)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.). 

– Відгук на автореферат дисертації Шульги С. А. «Чехи в Західній Волині: 
етносоціокультурні трансформації (60-ті роки ХІХ – середина ХХ століть)» на здобуття 
наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 
07.00.02 – всесвітня історія (Дем’янюк О. Й.). 

– Відгук на автореферат дисертації Шевченко І. А. «Розвиток фахової компетентності 
вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті» на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти (Вітюк В. В.). 

– Відгук на автореферат дисертації Ч. Цянь «Педагогічні умови виховання духовної культури 
студентів університету у процесі музично-естетичної діяльності» на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та педагогіка виховання (Кліш П. А.). 

– Відгук на автореферат дисертації Абрамович Т. В. «Розвиток професійної 
компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти» на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти (Луцюк А. М.). 

– Відгук на автореферат дисертації Шевців З. М. «Теорія і методика професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі 
загальноосвітнього закладу» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Луцюк А. М.). 

– Відгук на дисертаційну роботу Стихун Н. В. «Розвиток професійної майстерності вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр. XX ст.)» 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (Луцюк А. М.). 

– Відгук на автореферат дисертаційної роботи Баліки Л. М. «Розвиток інтересу до читання 
в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (Луцюк А. М.). 

– Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ваколюк А. М. «Розвиток змісту фізичної 
культури як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)» на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (Луцюк А. М.). 

– Експертиза дисертаційного дослідження Берладин О. Б. «Тенденції розвитку початкових 
шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (Остапйовський І. Є.). 

– Рецензія на тести і творчі завдання з курсу «Теорія та методологія історії» для магістрів 
спеціальностей: 014 Середня освіта (Історія), галузь знань 01 Освіта, освітня програма 
Історія, правознавство; 027 Музеєзнавство, пам’ятникознавство, галузь знань 02 Культура і 
мистецтво Бондаренка Г. В., кандидата історичних наук, професора кафедри 
документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на тести і творчі завдання з курсу «Спеціальні види діловодства» для студентів 
5 курсу освітнього рівня «Магістр» спеціальності – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Петрович В. В., кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства та 
музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 
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– Рецензія на тести і творчі завдання з курсу «Теорія та методологія історії» Бондаренка Г. В., 
кандидата історичних наук, професора кафедри документознавства та музейної справи СНУ 
імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Державна 
інформаційна політика» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Трофімук-Кирилової Т. М., кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства 
та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни 
«Інформаційні війни» для студентів ОС «магістр» спеціальності 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа Трофімук-Кирилової Т. М., кандидата історичних наук, доцента 
кафедри документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни 
«Інформаційно-аналітична діяльність» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа Петрович В. В., кандидата історичних наук, доцента кафедри 
документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Атрибуція та експертиза 
творів мистецтва» Дмитренко А. А., кандидата історичних наук, доцента кафедри 
документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на комплексні контрольні роботи з курсу «Дискусійні питання історії України 
Нового та Новітнього часу» Пришляка В. В., кандидата історичних наук, доцента кафедри 
нової та новітньої історії України СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на пакет «Комплексних контрольних завдань» з навчальної дисципліни «Теорія і 
методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку» Мацюк З. С., доцента кафедри філології 
та методики початкової освіти СНУ імені Лесі Українки, кандидата філологічних наук (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на навчально-методичне забезпечення дисципліни «Впровадження Державного 
стандарту початкової освіти в Новій українській школі» Муляр О. П., кандидата 
педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів 
Волинського ІППО (Вітюк В. В.). 

Рецензії на навчальні програми: 
– Рецензія на навчальну програму «Документаційне забезпечення управління» 

Петрович В. В., кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства та музейної 
справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на навчальну програму з позашкільної освіти дослідницько-експериментального 
напряму секції «Історія України та історичного краєзнавства» Зека Б. М., кандидата історичних 
наук, наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на програму вибіркової навчальної дисципліни «Основи когнітивно-
поведінкової терапії» підготовки бакалавра спеціальності «Психологія» Коструби Н. С., 
кандидата психологічних наук, викладача кафедри загальної і соціальної психології та 
соціології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на програму курсу «Протидія домашньому насильству» Остапйовського О. І., 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології Волинського ІППО 
(Луцюк А. М.). 

– Рецензія на навчальну програму «Хімія: дослідницько-експериментальний напрям» 
Янчука О. М., кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії СНУ 
імені Лесі Українки (Кащенюк М. Р.). 

– Рецензія на навчальну програму «Практична стилістика» Левчук І. П., кандидата 
філологічних наук, доцента кафедри історії та культури української мови СНУ імені Лесі 
Українки (Жалко Т. Й.). 
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– Рецензія на навчальну програму гуртка «Математика (перший рік навчання)» Шурми І. І., 
керівника гуртка комунальної установи «Волинська обласна мала академія наук» (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на навчальну програму народного художнього колективу фольклорного 
колективу «Калиновий цвіт» комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської 
ради Волинської області Орищук Г. Д. (Червінська Н. Л.). 

Експертна оцінка навчальних програм з позашкільної освіти 
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 

секції «Всесвітня історія» Зека Б. М., кандидата історичних наук, провідного наукового 
співробітника Волинського краєзнавчого музею, керівника секції всесвітньої історії 
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., 
Погонська О. М., Мочкіна Л. І.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Історія України та історичне краєзнавство» Зека Б. М., кандидата історичних наук, 
провідного наукового співробітника Волинського краєзнавчого музею, керівника секції 
всесвітньої історії комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 
(Никитюк І. В., Погонська О. М., Мочкіна Л. І.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Польська мова» Цьолик Н. М., кандидата філологічних наук, доцента кафедри 
іноземних мов та перекладу Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, керівника секції польської мови комунальної установи «Волинська обласна Мала 
академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Бондарук Л. М.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Іспанська мова» Лизун Г. Л., учителя вищої категорії, учителя-методиста навчально-
виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум» 
Нововолинської міської ради, керівника секції іспанської мови комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Заїка О. О.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Французька мова» Мамосюк О. С., кандидата філологічних наук, асистента кафедри 
романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, керівника секції французької мови комунальної установи «Волинська обласна 
Мала академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Ураєва І. Г.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Російська мова» Бича В. В., учителя-методиста російської мови та світової літератури 
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», 
керівника секції російської мови комунальної установи «Волинська обласна Мала академія 
наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Бондарук Л. М.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Українська мова» Кулібаби О. А., керівника гуртка української мови комунальної 
установи «Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Сова О. О.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
секції «Медицина» Шевчук Т. Я., кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізіології 
людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
керівника секції медицини комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 
(Никитюк І. В., Погонська О. М., Мацюк Л. М.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
гуртка «Основи програмування та робототехніка» Вербицького В. С., керівника гуртків 
інформатики комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., 
Погонська О. М., Остапчук Л. Р.). 
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– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
гуртка «Математика» Михалюк Т. В., керівника гуртка математики комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Трачук Т. В.). 

– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 
гуртка «Математика» Шурми І. І., керівника гуртка математики комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук» (Никитюк І. В., Погонська О. М., Трачук Т. В.). 

Рецензії на програми спецкурсів: 
– Рецензія на програму спецкурсу «Нова українська школа: нові ролі і завдання вчителя в 

контексті сучасних змін» Муляр О. П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії 
та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Проектна 
технологія – засіб реалізації компетентнісного підходу в Новій українській школі» Ткачук Н. М., 
кандидата педагогічних наук, проректора з наукової роботи Волинського ІППО (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на програму спецкурсу «Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя 
Нової української школи» Рудь О. В., викладача кафедри менеджменту освіти Волинського 
ІППО, Сташенка М. О., кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри 
менеджменту освіти Волинського ІППО (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на програму спецкурсу «Протидія домашньому насильству» Остапйовського О. І., 
кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогіки та психології Волинського ІППО 
(Андрейчин С. Р.). 

Відгуки та рецензії на магістерські роботи: 
– Бас В. Т. «Доба української революції 1917–1921 років у вітчизняній історіографії», 

студентки ОС «магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
ЛІРоЛ Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Фісенкова Є. Г. «Інформаційно-документальна діяльність державних органів влади доби 
Гетьманату “Українська Держава”», студентки ОС «магістр» спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ЛІРоЛ Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Пащук В. А. «Проблематика АТО в публікаціях дослідників, журналістів, військових», 
студентки ОС «магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
ЛІРоЛ Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Вірста С. Є. «Навчально-методична література як ефективний інструмент розвитку 
критичного мислення здобувача освіти в сучасному освітньому просторі», студентки ОС 
«магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ЛІРоЛ 
Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Гич І. Я. «Становлення і розвиток зовнішньополітичних відносин України і 
Європейського Союзу», студента V курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Федорук Ю. Л. «Електронні корпоративні комунікації (на прикладі Zoom Support), 
студента VІ курсу спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» факультету 
міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Тарасюк А. В. «Використання сучасних PR-технологій в передвиборчих кампаніях 
політичних діячів сучасності: порівняльний аналіз», студентки VІ курсу спеціальності 
8.18010015 «Консолідована інформація» факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі 
Українки (Вознюк В. С.). 

– Никитенка О. К. «Внесок Карла Більдта у сталий демократичний розвиток Швеції та 
політики Європейського Союзу», студента VI курсу, напряму підготовки 7.030104 
«Політологія» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 
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– Новосада Р. І. «Особливості партійної розбудови парламентських партій ФРН (2002–
2017 рр.)», студента VI курсу напряму підготовки 7.030104 «Політологія» СНУ імені Лесі 
Українки (Корнейко А. О.). 

– Бондарець А. Л. «Структурно-функціональний аналіз державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в структурі органів виконавчої влади», студентки VІ курсу 
спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна служба» СНУ 
імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Жерухи С. В. «Сучасні підходи реформування державного управління в Україні», 
студентки VІ курсу спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» ОП 
«Державна служба» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Орєховської А. М. «Вплив громадського сектора на діяльність органів місцевого 
самоврядування», студентки VІ курсу спеціальності 074 «Публічне управління та 
адміністрування» ОП «Державна служба» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Погонюк Н. В. «Органи державної влади Львівської області часів незалежності 
України», студентки VІ курсу спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 
ОП «Державна служба» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Симонович О. В. «Територіальна громада як базова одиниця місцевого 
самоврядування», студентки VІ курсу спеціальності 074 «Публічне управління та 
адміністрування» ОП «Державна служба» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Яновської І. О. «Особливості державного управління в Українській Державі часів гетьмана 
Павла Скоропадського», студентки VІ курсу спеціальності 074 «Публічне управління та 
адміністрування» ОП «Державна служба» СНУ імені Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

– Михальчук О. В. «Інформаційний простір незалежної України: історія становлення» 
студентки VІ курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (Корнейко А. О.). 

– Колядич Т. «Туристичний контент в сучасному інфопросторі (на прикладі власного 
проекту радіожурналу «Step»)», студентки VІ курсу освітнього ступеня «магістр» 
спеціальності «Журналістика» СНУ імені Лесі Українки (Жалко Т. Й.). 

– Купріянчик І. «Соцмережі як іміджетворчий фактор самопрезентації» студентки 
VІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Журналістика» СНУ імені Лесі 
Українки (Жалко Т. Й.). 

Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи: 
– Чак А. І. «Значення та досвід “кольорових” революцій на пострадянському просторі» – 

бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Ничипорук Н. С. «Досвід Cполучених Штатів Америки у забезпеченні інформаційної 
безпеки» – бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6.030201 
«Міжнародні відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Воінкова А. О. «Особливості забезпечення інформаційної безпеки країн Європи» – 
бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Гурський Т. В. «Особливості сучасних двосторонніх відносин Молдови та Румунії» – 
бакалаврська робота студента ІV курсу напряму підготовки 6. 030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.).  

– Пархомей К. В. «Зовнішньополітичні інтереси Франції на сучасному етапі» 
бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6. 030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 
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– Зеленська А. А. «Сучасні геополітичні інтереси Сполученого королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії» – бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму 
підготовки 6. 030201 «Міжнародні відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Ковтонюк Р. В. «Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центрально-
Східної Європи» – бакалаврська робота студента ІV курсу напряму підготовки 6.030201 
«Міжнародні відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Нагорна Т. В. «Особливості розвитку польсько-німецького транскордонного регіону» – 
бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Никитюк О. А. «Політика Європейського Союзу щодо охорони зовнішніх кордонів» – 
бакалаврська робота студентки ІV курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 
відносини» СНУ імені Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

– Шкіль О. В. «Управління фінансовими правопорушеннями» (на матеріалах 
департаменту захисту економіки Національної поліції України) – студента IV курсу напряму 
підготовки 6030601 «Менеджмент і адміністрування» Луцького національного технічного 
університету (Турчик І. В.). 

– Семенюк В. В. «Економічна ефективність стратегії розвитку підприємства» (на 
матеріалах ПрАТ «Аграрний дім») – студента IV курсу напряму підготовки 6030504 
«Економіка підприємства» Луцького національного технічного університету (Турчик І. В.). 

– Садова С. О. «Економічне обґрунтування стратегічного розвитку підприємства» (на 
матеріалах ПАТ «Теремно Хліб») – студентки IV курсу напряму підготовки 6030504 
«Економіка підприємства» Луцького національного технічного університету (Турчик І. В.). 

– Савчук Ю. В. «Управління фінансовим потенціалом підприємства» (на матеріалах ПрАТ 
«Луцькавтодор») – студентки IV курсу напряму підготовки 6030601 «Менеджмент і 
адміністрування» Луцького національного технічного університету (Турчик І. В.). 

– Лаущенко О. «Релігійний журнал для молоді “Благословення”: контент та художньо-
технічне оформлення власного видавничого проекту» – студентки IV курсу освітнього 
ступеня «бакалавр» спеціальності «Видавнича справа та редагування» СНУ імені Лесі 
Українки (Жалко Т. Й.). 

– Кирічок О. «Матеріальна конструкція дитячої книги: дизайнерські рішення» – студентки 
IV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
СНУ імені Лесі Українки (Жалко Т. Й.). 

– Антонюк І. Б. «Напрями підвищення ефективності використання виробничих ресурсів 
підприємства» (на матеріалах ПАТ «Теремно Хліб») – студентки ІV курсу напряму 
підготовки 8050106 «Економіка підприємства» Луцького національного технічного 
університету (Турчик І. В.). 

Рецензії на навчальні та навчально-методичні, методичні посібники: 
– Жук О. М. Навчальний посібник «Історія української державності. Практикум: 

навчальний посібник», кандидата історичних наук, доцента, завідувача кафедри гуманітарних 
наук та права Луцького національного технічного університету (Дем’янюк О. Й.). 

 
– Колектив кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного 

університету. «Суспільство ризику: соціально-філософські, політико-правові та історичні 
аспекти: монографія» (Дем’янюк О. Й.). 

– Мартинюк Я. М. «Органи самоврядування на Волині (1919–1939 рр.). Історія 
становлення та діяльності», кандидата історичних наук, доцента кафедри інженерної 
педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету 
(Дем’янюк О. Й.). 
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– Аль-Амморі А. Н., доктора філологічних наук, професора, Зозулі Н. Ю., кандидата 
філологічних наук, доцента Київського авіаційного університету «Інформаційно-аналітична 
діяльність: витоки та зміст: навчальний посібник» (Дем’янюк О. Й.). 

– Комзюк В., Пушкар Н., хранителька фондів Волинського краєзнавчого музею. 
«Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в селі Колодяжне (до 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки): путівник» (Дем’янюк О. Й.). 

– Ляшук Н. В., кандидата філологічних наук, Пахолок З. О., доктора філологічних наук, 
доцента, Дмитришин Л. Я., кандидата філологічних наук ЛІРоЛ Університету «Україна» 
«Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навчальний посібник» (Дем’янюк О. Й.). 

– Навчально-методичний посібник «Педагогіка вищої школи: навчально-методичне 
забезпечення магістерської програми» / за заг. ред. П. Гусака, І. Остапйовського, СНУ імені 
Лесі Українки (Луцюк А. М.). 

– Колектив кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи СНУ імені Лесі 
Українки Навчально-методичний посібник «Соціальна робота: навчально-методичне 
забезпечення магістерської програми». (Остапйовський О. І.). 

– Навчальне видання «Практика з документаційного забезпечення управління: програма 
та методичні рекомендації» для студентів IV курсу напряму підготовки «Документознавство 
та інформаційна діяльність» (автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки Рябчикова Ф. Д.) (Корнейко А. О.). 

– Навчальне видання «Практикум за професійною кваліфікацією: програма нормативної 
навчальної дисципліни» підготовки магістра за освітньою програмою «Інформаційна 
аналітика та адміністрування систем управління» спеціальності 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа (автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки Рябчикова Ф. Д.) (Корнейко А. О.). 

– Ткаченко І. А. «Методика проведення уроків з астрономії», доктора педагогічних наук, 
професора кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (Савош В. О.). 

– Шкляєва Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / 
Н. В. Шкляєва. Луцьк: ЛНТУ, 2018. 180 с. (Жалко Т. Й.). 

– Ляшук Н. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. / Н. В. Ляшук, 
З. О. Пахолок, Л. Я. Зволинська. Луцьк: Терен, 2018. 100 с. (Жалко Т. Й.) 

– Василенко Н. В. Методичний посібник «Практичні заняття на уроках історії як засіб 
формування предметно-історичних компетентностей у п’ятикласників», учителя історії ЗСО 
І–ІІІ ст. с. Забороль Луцького району (Муляр О. П.). 

– Пугач Т. М. Методичний посібник «Формування національно-патріотичної свідомості 
учнів засобами позакласної роботи з історії», вчителя історії опорного навчального закладу 
«ЗОШ І–ІІІ ст. с. Пнівне» (Муляр О. П.). 

– Навчально-методичний посібник «Методика виховної роботи» доцента кафедри 
педагогіки Корміної Л. І., асистента кафедри теорії і методики природничо-математичних 
дисциплін початкової освіти СНУ імені Лесі Українки (Муляр О. П.). 

 
Рецензії на методичні рекомендації, збірники: 
– Рецензія на методичні рекомендації «Інтерактивні технології як засіб стимулювання 

особистісного розвитку студентів ветеринарного коледжу» Козачук І. Л., викладача 
математики Рожищенського коледжу ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на збірник матеріалів «Дослідно-експериментальна діяльність як дієвий ресурс 
освітніх інновацій» Дубини О. Д., директора комунального закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс № 9 Луцької міської ради (Вітюк В. В.). 
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– Рецензія на збірник матеріалів «Успішний педагог – успішний учень. Управління 
процесом розвитку особистості учасників освітнього процесу» Сагайдак В. В., Чаус М. Л., 
заступників директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Психологічна 
служба Волині: досвід та перспективи розвитку» укладачів Андрейчин С. Р., завідувача 
центру практичної психології і соціальної роботи Волинського ІППО, Казмірчук Н. М., 
методиста центру (Вітюк В. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Самопідготовка як один із елементів пошуково-
дослідницького методу на уроках історії» Юхимчик О. А., викладача суспільних дисциплін 
Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв 
Небесної сотні (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Статистичні дослідження в документознавстві. 
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів 4-го 
курсу напряму підготовки 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Конон Н. Г., 
старшого викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності ЛІРоЛ 
Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Архівна практика: програма та методичні 
рекомендації: навчальне видання» Петрович В. В., кандидата історичних наук, доцента 
кафедри документознавства та музейної справи СНУ ім. Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Інноваційні технології професійного розвитку 
педагогів в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”»: методичні рекомендації» 
Вітюк В. В., проректора з науково-методичної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента 
Волинського ІППО (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Проведення технологічної практики здобувачів 
освіти 3 курсу освітнього рівня “бакалавр” за галуззю знань 02 “Культура та мистецтво”» 
Конон Н. Г., старшого викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
ЛІРоЛ Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Проведення навчальної практики здобувачів освіти 
2 курсу освітнього рівня “бакалавр” за галуззю знань 02 “Культура та мистецтво”» Конон Н. Г., 
старшого викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності ЛІРоЛ 
Університету «Україна» (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Теорія та практика референтської та офісної 
діяльності: методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи та виконання 
індивідуального завдання» Трофімук-Кирилової Т. М., кандидата історичних наук, доцента 
кафедри документознавства та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Етика ділового спілкування: програма і методичні 
рекомендації для підготовки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання» 
Трофімук-Кирилової Т. М., кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства 
та музейної справи СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Педагогічна рада: від ідеї до реалізації» 
адміністрації КЗ «Луцький НВК ЗОШ I–III ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради» (Луцюк А. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Виховання духовно-моральних цінностей 
дошкільників» Штатної Т. С., вихователя ДНЗ с. Жидичин Ківерцівського району 
Волинської області (Луцюк А. М.). 

– Рецензія на збірку «Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі методичної роботи 
навчального закладу» Лукаш Л. Й., заступника директора КЗ «Луцька загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» (Луцюк А. М.). 
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– Рецензія на методичні рекомендації «Мультимедійні технології на уроках фізики» 
Никитюк В. М., заступника директора, вчителя фізики ОНЗ «НВК “Локачинська ЗОШ I–III ст. – 
гімназія”» (Луцюк А. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування комунікативної компетентності 
студентів засобами гри» Бакун І. В., викладача ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний 
коледж ім. А. Ю. Кримського» (Луцюк А. М.). 

– Рецензія на методичний посібник «Виховуємо патріота» Вознюк С. Г., старшого 
вихователя Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату I–III ступенів «Центр освіти і 
соціально-педагогічної підтримки» (Кліш П. А.). 

– Рецензія на методичні рекомендації щодо написання курсових та випускних 
кваліфікаційних робіт Линника Ю. М., старшого викладача, і Хом’як А. П., доцента кафедри 
прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки (Кліш П. А.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Особливості корекційної роботи з дітьми з 
інтелектуальними порушеннями» Солтис О. Є., методиста ДРУ «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю “Пролісок”» (Кліш П. А.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування творчої особистості молодшого 
школяра засобами інтерактивних технологій» Пилюк К. М., вчителя початкових класів 
Сенкевичівської ЗОШ-інтернату I–III ступенів (Кліш П. А.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» Дучимінської Т. І., 
доцента, Маглисюк Л. І., старшого викладача кафедри практичної психології та безпеки 
життєдіяльності (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Математичні методи в психології» 
Дучимінської Т. І., доцента, Маглисюк Л. І., старшого викладача кафедри практичної 
психології та безпеки життєдіяльності (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичну розробку «Психолого-педагогічні аспекти викладання предмета 
“Основи медичних знань”» Харуби К. Р., керівника фізичного виховання Рожищенського 
коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжацького (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Психологія» 
Бабія М. Ф., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової 
психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації на тему «Вплив стилів виховання батьків на 
формування особистості» Кухарук С. В., практичного психолога Любомльського НВК «ЗОШ 
I–III ступенів – районна гімназія імені Наталії Ужвій» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з курсу «Методика викладання психології» 
Бабія М. Ф., доцента кафедри педагогіки та вікової психології СНУ імені Лесі Українки 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до індивідуальних завдань з курсу «Основи 
наукових досліджень з вікової психології» Гошовської Д. Т., кандидата психологічних наук, 
доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Основи наукових 
досліджень у віковій психології» Гошовської Д. Т., кандидата психологічних наук, доцента 
кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Психологія професійної ідентичності» Коця М. О., 
кандидата психологічних наук, доцента СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія 
депривації» Гошовського Я. О., доктора психологічних наук, професора кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 
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– Рецензія на збірник корекційних вправ «Графічний диктант» Загородньої Л. І., вчителя-
методиста вчителів початкових класів, спеціалістів вищої категорії Левкової С. В., 
Чайко Л. Ф. Нововолинської ЗОШ № 9 (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Скарбничка свят в початковій школі» Хомич Н. А., 
педагога Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату I–III ст. «Центр освіти і 
соціально-педагогічної підтримки» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Психологія посттравматичної реабілітації» Дмитріюк Н. С., кандидата педагогічних наук, 
доцента кафедри педагогічної та вікової психології, для студентів підготовки освітнього 
ступеня «магістр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 
«Психологія» за освітньою програмою «Психологія» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Психологія 
посттравматичної реабілітації» Дмитріюк Н. С., кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри педагогічної та вікової психології для студентів підготовки освітнього ступеня 
«магістр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія» 
за освітньою програмою «Психологія» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до індивідуальної роботи студентів з дисципліни 
«Психологія посттравматичної реабілітації» Дмитріюк Н. С., кандидата педагогічних наук, 
доцента кафедри педагогічної та вікової психології для студентів підготовки освітнього 
ступеня «магістр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 
«Психологія» за освітньою програмою «Психологія» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психологічний 
супровід осіб літнього віку» Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, доцента 
кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія вищої 
школи» Мілінчук В. І., кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до індивідуальних завдань з курсу «Психологічний 
супровід осіб літнього віку» Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, доцента 
кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з курсу 
«Психологічний супровід осіб літнього віку» Кордунової Н. О., кандидата психологічних 
наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на психолого-педагогічний практикум Кордунової Н. О., кандидата 
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі 
Українки, Савчук О. І., методиста центру ЗНО ВІППО (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на збірник сценаріїв виховних заходів «Ми віримо в майбутнє твоє, Україно» 
Лящук Г. М., Лобацької Н. М., Янчук М. А., Ковальчук Л. С., Ящук О. Ю., Гудим Н. М., 
Панасюк С. П., Носко Л. М., Тлукевич О. О., Музичук В. А., Дулько Н. Я., Гнатюк В. В., 
вихователів Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату I–III ступенів «Центр 
освіти та соціально-педагогічної підтримки» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до самостійної роботи студентів підготовки 
освітнього ступеня магістр, галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки, спеціальності 
053 – Психологія, за освітньою програмою «Психологія», з дисципліни «Техніки 
психоемоційного антивигорання» Дмитріюк Н. С., доцента кафедри педагогічної та вікової 
психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять студентів 
підготовки освітнього ступеня магістр, галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки, 
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спеціальності 053 – Психологія, за освітньою програмою «Психологія», з дисципліни 
«Техніки психоемоційного антивигорання» Дмитріюк Н. С., доцента кафедри педагогічної та 
вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на комплектну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Психологічна 
допомога у надзвичайних ситуаціях» Бабія М. Ф., кандидата психологічних наук, доцента 
кафедри педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Психологія тілесності» (бакалавр на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Хлівкіної О. М., Магдисюк Л. І., 
доцентів кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Корекція психічної травми» Хлівкіної О. М., 
доцента кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Здоровʼязберігаючі технології в сучасній 
технології» Хлівкіної О. М., доцента кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені 
Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Короткий курс лекцій з клінічної 
психології» Хлівкіної О. М., Магдисюк Л. І., доцентів кафедри практичної та клінічної 
психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Психологія тілесності» (практичні та 
лабораторні заняття) Хлівкіної О. М., Магдисюк Л. І., доцентів кафедри практичної та 
клінічної психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Короткий курс лекцій з психології 
тілесності» Хлівкіної О. М., Магдисюк Л. І., доцентів кафедри практичної та клінічної 
психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Основи практичної психології та 
організація наукових досліджень в галузі» Магдисюк Л. І., доцента кафедри практичної та 
клінічної психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Соціальна психологія організації» 
Лазорко О. В., доктора психологічних наук, професора кафедри загальної і соціальної 
психології та соціології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до курсу «Соціологія карʼєри та лідерства» для 
студентів спеціальності «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
Лазорко О. В., доктора психологічних наук, професора кафедри загальної і соціальної 
психології та соціології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни 
«Психологія агресії, насильства і травми» підготовки магістра спеціальності 053 
«Психологія» Кульчицької А. В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять студентів з навчальної 
дисципліни «Психологія агресії, насильства і травми» підготовки магістра спеціальності 053 
«Психологія» Кульчицької А. В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять 
дисципліни «Основи когнітивно-поведінкової терапії» підготовки бакалавра спеціальності 
«Психологія» Коструби Н. С., кандидата психологічних наук, працівника кафедри загальної і 
соціальної психології та соціології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Методика викладання психології у 
вищих навчальних закладах» до самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних 

65 

 



завдань для студентів спеціальності «Психологія» ОП «Психологія», ОС «Магістр» СНУ 
імені Лесі Українки Іванашко О. Є., кандидата психологічних наук, доцента кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Методика викладання психології у 
вищих навчальних закладах» до практичних занять для студентів спеціальності «Психологія» 
ОП «Психологія», ОС «Магістр» СНУ імені Лесі Українки Іванашко О. Є., кандидата 
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Ортобіоз особистості» до самостійної 
роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів спеціальності 
«Психологія» ОП «Психологія», ОС «Магістр» СНУ імені Лесі Українки Іванашко О. Є., 
кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Ортобіоз особистості» до практичних 
занять для студентів спеціальності «Психологія» ОС «Магістр» СНУ імені Лесі Українки 
Іванашко О. Є., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової 
психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Психологія опанувальної поведінки» 
до практичних занять для студентів спеціальності «Психологія» ОС «Магістр» СНУ імені 
Лесі Українки Іванашко О. Є., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної 
та вікової психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Психологічна служба в освіті» до 
самостійної роботи для студентів спеціальності «Психологія» ОП «Психологія», «Практична 
психологія» ОС «Бакалавр» СНУ імені Лесі Українки Іванашко О. Є., кандидата 
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Психологічна служба в освіті» до 
практичних занять для студентів спеціальності «Психологія» ОП «Психологія», «Практична 
психологія» ОС «Бакалавр» СНУ імені Лесі Українки Іванашко О. Є., кандидата 
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації з дисципліни «Психологія опанувальної поведінки» 
до самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів 
спеціальності «Психологія» ОП «Психологія», ОС «Магістр» СНУ імені Лесі Українки 
Іванашко О. Є., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової 
психології (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія 
депривації» Гошовського Я. О., доктора психологічних наук, професора кафедри 
педагогічної та вікової психології СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на збірник корекційних вправ «Графічний диктант» Загородньої Л. І., 
Левкової С. В., Чайко Л. С., спеціалістів вищої категорії Нововолинської ЗОШ № 9 
(Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Психологія вищої школи» для 
студентів спеціальності «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи», ОС 
«Магістр» СНУ імені Лесі Українки Вічкаловської Н. К., кандидата психологічних наук СНУ 
імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Форми та методи організації взаємодії школи з 
батьками» Лотвін Н. В., вчителя початкових класів КЗ «Луцький НВК “ЗОШ I–III ст. № 22 – 
ліцей Луцької міської ради Волинської області”» (Остапйовський О. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Форми та методи організації виховної взаємодії 
школи з батьками» Лотвін Н. В., вчителя початкових класів КЗ «Луцький НВК “ЗОШ I–III ст. 
№ 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області”» (Турчина Л. І.). 

66 

 



– Рецензія на методичні рекомендації «Формування творчих здібностей молодших 
школярів в процесі навчання» Хлопецької С. Є., вчителя початкових класів комунального 
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – 
ліцей” Луцької міської ради Волинської області» (Турчина Л. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Форми та методи організації взаємодії школи та 
родини по вихованню дітей» Лотвін Н. В., вчителя початкових класів комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – 
ліцей” Луцької міської ради Волинської області» (Турчина Л. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Профілактика і подолання конфліктів в 
учнівському середовищі» Казмірчук Н. М., методиста центру практичної психології і 
соціальної роботи ВІППО (Турчина Л. І.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни 
«Комерційна діяльність» Філіна А. О., викладача фахових дисциплін Волинського коледжу 
НУХТ (Кінах Н. В.). 

– Рецензія на методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни 
«Маркетинг» Білоконь О. Л., викладача фахових дисциплін Волинського коледжу НУХТ 
(Кінах Н. В.). 

– Рецензія на «Збірник завдань для олімпіад з історії. 8–11 класи» Мочкіної Л. І., 
методиста відділу гуманітарних дисциплін ВІППО, Мочкіна С. А., наукового співробітника 
науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) 
ВІППО (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Інноваційні технології професійного розвитку 
педагогів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» Вітюк В. В., кандидата 
педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО 
(Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Сходинки до Нової української школи» 
Зеленої О. М., учителя початкових класів КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 3 Луцької міської ради» (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичну розробку «Позакласна робота з української мови та літератури – 
обов’язкова складова навчально-виховного процесу ЗНЗ» Куляк С. В., завідувача міського 
методичного кабінету, Мельник Т. Ф., вчителя української мови та літератури КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради» (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Створення психолого-педагогічних умов 
соціалізації особистості школяра» Бубели І. О., заступника директора з навчально-виховної 
роботи, Усової О. Г., практичного психолога КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 3 Луцької міської ради» (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичну розробку «Формування соціально активної особистості через 
систему виховних заходів» Янчук Т. С., директора Любомльської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 
Любомльської районної ради, Федонюк Н. А., учителя зарубіжної літератури Любомльської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Особливості сенсорного розвитку дітей із ЗПР» 
Ляшук Н. П., вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами ДРУ «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю “Пролісок”» (Нечипорук О. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Роль ігрової діяльності у сенсорному вихованні» 
Ляшук Н. П., вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами ДРУ «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю “Пролісок”» (Нечипорук О. В.). 

– Рецензія на статтю «Природнича літня школа “Ойкумена” як фактор сприяння здоров’ю 
учнів» Яцечко Н. В., вчителя вищої категорії Луцької гімназії № 4 імені Модеста 

67 

 



Левицького, Бердоус Н. О., вчителя-методиста Луцької гімназії № 4 імені Модеста 
Левицького (Турчина Л. І.). 

– Рецензія на фахову публікацію Філіна А. О., викладача фахових дисциплін Волинського 
коледжу НУХТ «Складові інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості», 
«Науковий вісник Херсонського державного університету» (Кінах Н. В.). 

– Рецензія на статтю «Здоров’язбереження як аспект удосконалення сучасного уроку» 
Поліщук Н. А., завідувача науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації 
діяльності РМК (ММК) ВІППО (Ткачук Н. М.). 

– Рецензія на навчально-методичний збірник «Формування національної свідомості учнів 
на уроках словесності шляхом використання міжпредметних зв’язків» Миць М. Я., 
кандидата історичних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання шкільних 
предметів Волинського ІППО (Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на збірник «Калейдоскоп педагогічних ідей / матеріали вчителів історії в 
рамках роботи II (формувального) етапу дослідно-експериментальної діяльності НВК з теми 
“Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного 
освітнього середовища”» / укладачі: заступник директора з навчально-виховної роботи НВК 
№ 1 – гімназія смт Іваничі Маймура М. С., вчитель історії НВК № 1 – гімназія смт Іваничі 
(Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на збірник «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної 
самореалізації професійного успіху» Подшивалкіної Л. П., завідувача методичного кабінету 
відділу освіти Камінь-Каширської райдержадміністрації (Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на навчально-методичний збірник «Національно-патріотичне виховання учнів 
засобами історії» авторського колективу вчителів комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» (Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики. 9 клас 
Трачук Т. В., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів Волинського ІППО (Сташенко М. О.). 

– Рецензія на збірник «Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 
загальної середньої освіти Локачинського району: збірник інформаційно-аналітичних 
матеріалів / Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук; за заг. ред. А. О. Корнейко». 
Луцьк. 2018. 38 с. (Вознюк В. С.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни «Історія 
вчень про державу і право» для студентів галузі знань 0304 «Право», спеціальності 
5.03040101 «Правознавство» (ОКР – молодший спеціаліст) Бундак О. А., кандидата 
історичних наук, доцента кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» (Корнейко А. О.). 

– Рецензія на навчально-методичну розробку «Історія України: джерела для самостійного 
вивчення курсу» Кушпетюк О. І., кандидата історичних наук, доцента кафедри туризму 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (Корнейко А. О.). 

– Рецензія на статтю «Формування соціальних компетентностей вихованців шляхом 
залучення їх до учнівського самоврядування» Сподарик С. О., завідувача інструктивно-
методичного відділу Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (Корнейко А. О.). 

– Рецензія на збірник інформаційно-аналітичних матеріалів «Моніторинг рівня 
навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальної середньої освіти Локачинського 
району» Кутового Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І. За заг. ред. Корнейко А. О. 
(Лук’янчук Г. Я.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Управлінські студії: професійний стандарт вчителя 
початкових класів» / упоряд. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. Луцьк: ВІППО, 2018. 60 с. 
(Остапйовський І. Є.). 

68 

 



– Рецензія на методичні рекомендації «Управлінські студії: Концепція розвитку 
педагогічної освіти» / упоряд. М. О. Сташенко, О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 56 с. 
(Остапйовський І. Є.). 

– Рецензія на збірку матеріалів психолого-педагогічних тренінгів «Формування емоційного 
інтелекту педагога. Конфліктостійкість» / упоряд. І. В. Турчик. (Остапйовський І. Є.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Методика проведення Турніру юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» та економіка» Гребенюк Т. С., методиста відділу природничих 
дисциплін Волинського ІППО (Турчик І. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування в учнів компетентного ставлення до 
власного здоров’я на уроках біології та в позаурочній діяльності» Покотилець Т. Х., вчителя 
біології та географії, Покотилець С. П., вчителя біології та географії (Ківерцівський район, 
Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Структурно-логічні схеми як інноваційний засіб 
навчання на уроках історії» Маймури М. С., заступника директора з навчально-виховної 
роботи НВК № 1 – гімназія смт Іваничі (Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Проектна технологія як інноваційний ресурс 
формування конкурентоспроможного вчителя» (на допомогу керівникам закладів освіти) 
Маймури М. С., заступника директора з навчально-виховної роботи НВК № 1 – гімназія смт 
Іваничі (Ясінська Н. В.). 

– Рецензія на методичний порадник «Формування навиків самостійної навчально-
пізнавальної діяльності школярів при вивченні математики» Сопронюк В. П., старшого 
вчителя, вчителя математики навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. 
№ 1 – гімназія ім. В. Газіна» смт Ратне Ратнівського району (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичну розробку «Уроки математики з використанням мультимедійних 
презентацій у 5–9 класах» Шишкіної І. Л., вчителя математики Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського Володимир-
Волинської міської ради (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичну розробку «Збірник задач з математики для реалізації наскрізних 
ліній ключових компетентностей в 5 класі» Шиян Л. В., вчителя математики, директора 
Нововолинської гімназії Нововолинської міської ради Волинської області (Трачук Т. В.).  

– Рецензія на методичний порадник «Інноваційні технології навчання математики як засіб 
формування ключових та предметних компетентностей учнів» Козлової Л. В., вчителя 
математики комунального закладу «Луцький навчальний комплекс “Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського”  Луцької міської ради Волинської області» (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем 
графічним способом» Ткачук В. Є., вчителя математики Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області» (Трачук Т. В.).  

– Рецензія на методичний збірник «Використання ПДМ GeoGebra та “Жива математика” 
на уроках математики» Бортник А. В., вчителя математики комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» (Трачук Т. В.).  

– Рецензія на методичні рекомендації «Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках математики» Апасєєвої В. М., вчителя математики Володимир-
Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради (Трачук Т. В.).  

– Рецензія на методичну розробку «Формування математичної компетентності школяра як 
основи конкурентоспроможної особистості» Лойка С. І., вчителя математики Навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 1 – гімназія» смт Іваничі 
Іваничівського району (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичні вказівки (рекомендації) до практичних робіт з дисципліни «Вища 
математика» для студентів спеціальностей 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції 
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тваринництва», 5.11010101 «Ветеринарна медицина» Козачук І. А., викладача природничо-
математичного циклу Рожищенського коледжу Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичну розробку «Позакласний захід “Найрозумніший” для учнів 
старших класів» Наумук Л. М., вчителя математики комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на методичну розробку «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні 
математики (з досвіду роботи)» Окунінець Ж. М., вчителя математики комунального закладу 
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» (Трачук Т. В.). 

– Рецензія на збірку дидактичних матеріалів для уроків польської мови «Pokochaj polski 
język» Білан М. М., вчителя польської мови комунального закладу «Загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів м. Устилуг Устилузької міської ради Волинської області» (Бондарук Л. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування креативної особистості школяра» 
Лукашевської І. В., учителя зарубіжної літератури комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради» (Бондарук Л. М.). 

– Рецензія на навчально-наочні електронні посібники, що містять дидактичні матеріал, 
для уроків зарубіжної літератури в 5–9 класах Андрєєвої О. В., вчителя зарубіжної літератури 
Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського (Бондарук Л. М.). 

– Рецензія на збірник статей за результатами І етапу дослідно-експериментальної роботи 
«Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку 
соціально активної особистості» Карюк Н. В., директора КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІ ступенів № 7 – 
природничий ліцей», Ярощук Л. І., заступника директора з навчально-виховної роботи 
(Поліщук Н. А.). 

– Рецензія на збірку матеріалів за результатами І етапу дослідно-експериментальної 
роботи «Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи 
сприяння здоров’ю» Чорної Н. В., директора КЗ «ЛЗОШ І–ІІІ ступенів № 12», Дахнюк Г. І., 
заступника директора з навчально-виховної роботи (Поліщук Н. А.). 

– Рецензія на методичну розробку «Формування природознавчої компетентності 
молодших школярів» Косован Н. П., вчителя початкових класів ЗОШ І–ІІІ ст. ЛНВК «ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 24 – технологічний ліцей» (Поліщук Н. А.).  

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування стійкого інтересу до природи 
молодших школярів через спостереження і дослід» Лукащук О. С., вчителя початкових 
класів загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів смт Торчин Луцького району 
(Поліщук Н. А.).  

– Рецензія на методичну розробку «Екологічний квест як засіб пізнання навколишнього 
світу» Цибульської І. Ф., керівника гуртка Ківерцівського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (Поліщук Н. А.).  

– Рецензія на методичну розробку «Формування навичок емпатії у дітей молодшого 
шкільного віку» Фіголь Н. П., вчителя початкових класів комунального закладу «ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 25 Луцької міської ради Волинської області» (Поліщук Н. А.).  

– Рецензія на методичні рекомендації «Взаємодія дорослих з дошкільниками з затримкою 
психічного розвитку при інклюзивній формі організації навчально-виховного процесу» 
Дігалевич А. С., психолога ЗДО № 38 (Барановська Р. Є.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Сенсорний розвиток та формування елементарних 
математичних понять» Цис Т. С., вчителя-дефектолога відокремленого дошкільного 
відділення «Сонечко» (Барановська Р. Є.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Здорова нація – сильна Україна» Єрмоленко Г. Т., 
вихователя-методиста комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр» 
(Барановська Р. Є.). 
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– Рецензія на методичний посібник «Виховуємо патріота» Вознюк С. Г., вихователя 
Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» (Барановська Р. Є.). 

– Рецензія на збірник сценаріїв виховних заходів «Ми віримо в майбутнє твоє, Україно!» 
Лящук Г. М., Лобацької Л. М., Янчук О. Ю., Гудим Н. М., Панасюк С. П., Кальчук Л. Г., 
Носко Л. М., Тлучкевич О. О., Музичук В. А., Дулько Н. Я., Гнатюк В. В., вихователів 
Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Центр освіти та 
соціально-педагогічної підтримки» (Барановська Р. Є.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Особливості корекційної роботи з дітьми з 
інтелектуальними порушеннями» Солтис О. Є., методиста ДРУ «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю “Пролісок”» (Барановська Р. Є.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування здоров’язбережувальної 
компетентності учнів в процесі вивчення шкільного курсу хімії» Шуріної Л. В., вчителя хімії 
Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 (Кащенюк М. Р.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Зоологія 
хордових» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 091 «Біологія», 014 
«Середня освіта (Біологія)», Сухомлин К. Б., Теплюка В. С. (Мацюк Л. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Біологія 
індивідуального розвитку» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 091 
«Біологія», 014 «Середня освіта (Біологія)», Зінченко М. О., Зінченко О. П., Щепної Л. В. 
(Мацюк Л. М.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Регіональні прояви глобальних проблем» Тарасюк Н. А., 
кандидата географічних наук, доцента кафедри фізичної географії СНУ імені Лесі Українки 
(Григор’єва Н. В.).  

– Рецензія на методичні рекомендації «Інтеграція технологій веб-квесту в освітній 
навчальний простір» Оксінчук Т. В., Семенюк І. В., завідувача та методиста інформаційно-
технічного відділу ЦНТТУ (Остапчук Л. Р.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Формування інформаційної компетентності 
вчителя та учня засобами мережевих технологій» Мачушинець Г. В., учителя інформатики 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 4 м. Ківерці (Остапчук Л. Р.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Цікаві завдання для проведення Малої олімпіади з 
інформатики» Герез О. С., учителя інформатики КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського”» (Гісь І. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Гарячі клавіші» Герасимчука О. С., учителя 
інформатики КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”» (Гісь І. В.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Мультимедійні технології на уроках фізики» 
Никитюка В. М., вчителя фізики ОНЗ «НВК “Локачинська ЗОШ І–ІІІ ступеня – гімназія”» 
(Савош В. О.). 

– Рецензія на методичні рекомендації «Методика навчання технології виготовлення 
народної ляльки» Вітрука О. А., старшого викладача трудового навчання та технологій ВКНЗ 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» (Варемчук В. Я.). 

– Рецензія на методичний порадник «Морально-духовний потенціал творів зарубіжної 
літератури як засіб формування життєвих цінностей учнів» Віннічук Г. А., Логанової І. В., 
вчителів зарубіжної літератури Луцького НВК–ЗОШ І–ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей 
(Вознюк В. С.). 

– Рецензія на методичну розробку «Сприяння розвитку інноваційної особистості 
сучасного вчителя та учня через організацію дослідно-експериментальної діяльності закладу 
освіти» / Михальчук О. Є., Кондратик Г. Я. Луцьк. 2018. 45 с. (Вознюк В. С.).  
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– Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних 
дисциплін НУШ: Серія «Бібліотека вчителя» / упоряд. О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 96 с. 
(Сташенко М. О.). 

– Зозуля Н. Ю. Документно-інформаційне забезпечення управління: матеріали до 
лекційного курсу. Київ: Держ. ун-т телекомунікацій, Навчально-науковий ін-т менеджменту 
та підприємництва, 2018. 80 с. (Жалко Т. Й.). 

– Приймачук О. В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації 
для практичних робіт. Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2018. 46 с. (Жалко Т. Й.). 

– Методичні рекомендації до виконання виробничої (переддипломної) практики для 
студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «магістр» / 
уклад. Н. В. Ляшук, З. О. Пахолок. Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2018. 24 с. (Жалко Т. Й.). 

– Навчально-методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Діловодство» 
для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. Н. В. 
Ляшук. Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2018. 20 с. (Жалко Т. Й.). 

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

концепцій, положень тощо 
1. Розроблено методичні рекомендації 
Віжанська Т. В., Бічук Л. І., Андрощук Л. Я., Ковальчук С. В., Ніфака О. О., Поліщук Н. А. 

Програма гуртка «Абетка самостійності» для використання у роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами. Лист МОН України від 17.10.2018 № 22.1/12-Г-955. 

Дем’янюк О. Медіаграмотність для вчителів: робоча програма тренінгу / О. Дем’янюк, 
С. Штурхецький. Луцьк: ВІППО, 2018. 22 с. 

Навчальна програма спецкурсу «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя 
Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., Рудь О. В., протокол № 5 від 
22.11.2018 року). 

Програма спецкурсу «Нова українська школа: нові ролі і завдання вчителя в контексті 
сучасних змін» (протокол № 2 від 15 березня 2018 року) (Муляр О. П.). 

Освітня програма підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які 
навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках (Муляр О. П.). 

Освітня програма організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 
20 вересня 2018 року) (Муляр О. П.). 

Освітня програма організації і проведення підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури початкових класів Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти 
(протокол № 4 від 20 вересня 2018 року) (Дикий О. Ю.).  

Рекомендаційні інструктивні листи методичного супроводу викладання КДМС (Рудь О. В.).  
Основні вимоги до оформлення науково-методичних матеріалів з точних дисциплін. 

Луцьк, 2018. 40 с. (Гребенюк М. П.).  
Правила оформлення та подання авторських оригіналів у науково-методичний вісник 

«Педагогічний пошук»: буклет. Луцьк: ВІППО, 2018. (Рубльова Н. О., Гребенюк В. І., 
Гаврилюк Л. І., Шевчук Г. З.).  

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» (Шинкарук І. В.).  

Методичні рекомендації щодо проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» та підготовки учасників другого (обласного) туру (Шинкарук І. В.).  

Проект доповнення до положення «Про проведення обласної виставки дидактичних та 
методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» (Шинкарук І. В.).  
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Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
інформатики у 2017/2018 навчальному році ( Остапчук Л. Р., Гісь І. В.). 

Інструктивно-методичний лист «Використання сервера для тестування задач Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики на базі системи Ejudge» (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.). 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Впровадження Державного стандарту 
початкової освіти в Новій українській школі» (протокол № 2 від 15 березня 2018 року) (Муляр О. П.).  

Методичні рекомендації щодо викладання польської мови у 2018/2019 н. р. (Бондарук Л. М.).  
 
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 
Оновлено електронні бази даних: 
– експериментальних закладів загальної середньої освіти, які мають статус 

всеукраїнського та регіонального рівнів; 
– науково-дослідної теми Інституту; 
– досліджуваних наукових тем працівників Інституту. 
 
V. Науково-методична діяльність 
1. Форми організації науково-методичної роботи 
Протягом року працівники Інституту організовували роботу 38 постійно діючих семінарів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний Назва заходу Дата 

проведення 
Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти,  
Коць В. В. 

«Діагностична-корекційна 
робота фахівців 
психологічної служби  
в системі інклюзивної 
освіти» 

20 лютого 30 Рекомендації 
(буклет), 
інформація  
на сайті ВІППО 

2 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Гуменюк М. У. 

«Роль опорного навчального 
закладу в удосконаленні 
освітнього процесу  
у контексті модернізації 
загальної середньої освіти» 

Березень 30 Методичні 
рекомендації 

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

«Неперервна науково-
методична підготовка 
вчителів фізико-
математичного профілю  
як необхідна умова їхнього 
професійно-особистісного 
розвитку» (перше заняття) 

6 березня 25 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Заняття постійно діючого 
семінару для вчителів 
фізико-математичних 
дисциплін «Впровадження 
напрямів STEM-освіти  
у процесі навчання фізико-
математичних дисциплін» 

14 березня 35 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Постійно діючий семінар 
методистів іноземних мов 
(міськ) районних 
методкабінетів «Підготовка 
вчителів іноземних мов до 
роботи в умовах НУШ» 

15 березня  31 Інформація  
на сайті ВІППО, 
методичні 
рекомендації 

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

«Навчально-методичне 
забезпечення вивчення 
математики за новими 
програмами і підручниками» 
(перше, друге заняття) 

20–21 березня 49 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 
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7 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В., 
Коць В. В. 

«Розроблення індивідуальної 
програми розвитку» 

23 березня 73 Практичні 
рекомендації, 
інформація  
на сайті ВІППО 

8 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Гуменюк М. У. 

«Сучасні підходи  
до організації освітнього 
процесу, управлінської 
діяльності у контексті нового 
закону України “Про освіту”» 

Квітень 30 Методичні 
рекомендації 
 
 
 

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

«Навчально-методичне 
забезпечення вивчення 
математики за новими 
програмами і підручниками» 
(третє заняття) 

12 квітня 
 

50 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Постійно діючий семінар 
керівників методичних 
об’єднань вчителів географії 
«Міжпредметні зв’язки 
географії як засіб формування 
в учнів цілісної картини 
світу, інтегративних умінь  
та навичок» 

18 квітня 20 Методичні 
рекомендації, 
інформація  
на сайті ВІППО 

11 Лабораторія 
соціологічних 
досліджень та 
розвитку освіти, 
Романчук Г. Д. 

Науково-методичний 
супровід освітнього процесу 
в закладах загальної 
середньої освіти в умовах 
реалізації Концепції «Нова 
українська школа» 

20 квітня 28 Інформація  
на сайті ВІППО 

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

Постійно діючий семінар 
методистів районних  
та міських методичних 
кабінетів, працівників ОТГ, 
які опікають українську мову 
та літературу, зарубіжну 
літературу, мови 
національних меншин, 
«Організація та проведення 
ДПА та ЗНО з української 
мови та літератури, мов 
національних меншин» 

24 квітня  25  Інформація  
на сайті ВІППО, 
методичні 
рекомендації 

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

Постійно діючий семінар 
методистів іноземних мов 
міських/районних 
методкабінетів «Нова 
українська школа: реалізація 
нових практик та підходів у 
викладанні іноземних мов» 

24 квітня  
 

35 Інформація  
на сайті ВІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Барановська Р. Є. 

«Методичні аспекти 
організації і проведення 
прогулянок у школі-інтернаті 
як засіб різностороннього 
розвитку учнів» 

11 травня 17 Методичні 
рекомендації 

15 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В., 
Коць В. В. 
 

«Інклюзія в Новій 
українській школі: виклики 
сьогодення» 

15 травня 46 Рекомендації, 
інформація  
на сайті ВІППО 
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16 Відділ початкового 
навчання і 
дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Постійно діючий семінар для 
спеціалістів, методистів з 
дошкільної освіти РММК 
«Створення умов для 
забезпечення доступної  
та якісної дошкільної освіти» 

29 травня 
 

35 Інформація  
на сайті ВІППО 

17 Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В., 
Сусь С. І. 

«Аналіз підходів до 
розв’язування задач ХХІ 
Всеукраїнського турніру 
юних математиків» 

31 травня 29 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

18 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Григор’єва Н. В., 
Кащенюк М. Р., 
Мацюк Л. М., 
Гребенюк Т. С. 

Постійно діючий семінар 
методистів з природничих 
дисциплін та економіки 
районних (міських) 
методичних кабінетів 
«Впровадження реформи 
Нової української школи: 
проблеми та перспективи»  

08 червня 32 Методичні 
рекомендації, 
інформація на 
сайті ВІППО 

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

Заняття постійно діючого 
семінару-практикуму для 
вчителів математики 
загальноосвітніх навчальних 
закладів «Аналіз підходів до 
розв’язування задач ХХІ 
Всеукраїнського турніру 
юних математиків» 

27 червня 35 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Постійно діючий семінар 
методистів іноземних мов 
міських/районних 
методкабінетів «Інтеграція 
нових програм з іноземних 
мов в освітній простір Нової 
української школи» 

20 серпня 32 Інформація  
на сайті ВІППО, 
методичні 
рекомендації 

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

Заняття постійно діючого 
семінару-практикуму для 
вчителів математики 
закладів загальної середньої 
освіти «Аналіз підходів  
до розв’язування задач ХХІ 
Всеукраїнського турніру 
юних математиків» 

29 серпня 31 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

23 Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 
Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Приймачук Л. О., 
Кутовий Р. С. 

«Методичні засади типового 
алгоритму організації та 
проведення локальних 
моніторингових досліджень 
якості освіти» (для 
керівників закладів ЗСО  
та гуманітарних відділів 
ОТГ) 

13 вересня 36 Обговорення 
проблемних 
питань, напрацю-
вання практичних 
рекомендацій, 
презентація, 
інформація  
на сайті ВІППО 

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

Постійно діючий семінар  
для спеціалістів, методистів 
з дошкільної освіти РММК 
«Про організацію освітньої 
роботи в дошкільних 
навчальних закладах  
у 2018/2019 навчальному 
році для реалізації проекту 
“Нова українська школа”» 

14 вересня 38 Інформація  
на сайті ВІППО 
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25 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 
Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. І. 

Заняття постійно діючого 
семінару-практикуму для 
вчителів математики 
загальноосвітніх навчальних 
закладів «Аналіз підходів  
до розв’язування задач  
ХХІ Всеукраїнського 
турніру юних математиків» 

23 вересня 31 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

26 Відділ виховної 
роботи, 
Корнейко М. М. 

«Особливості організації 
регіональних етапів 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри “Сокіл” 
(“Джура”)» 

25 вересня 30 Виступ  
 

27 Відділ виховної 
роботи, 
Корнейко М. М. 

Семінар для викладачів 
предмета «Захист Вітчизни» 
у закладах ПТО та ВО (І–ІІ р. а.) 
«Особливості організації І та 
ІІ етапів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри “Сокіл” 
(“Джура”) у закладах 
професійно-технічної  
та вищої освіти» 

27 вересня 15 Виступ  

28 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Мочкіна Л. І. 

Обласний семінар  
для методистів районних  
і міських методичних 
кабінетів та працівників 
ОТГ, які опікають історію, 
«Особливості вивчення 
історії України та всесвітньої 
історії у 2018/2019 н. р.» 

28 вересня 
 

44 Повідомлення  
на сайті ВІППО 

29 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Коць В. В. 

«Науково-методичний 
та інклюзивно-аналітичний 
супровід ресурсних центрів» 

30 вересня 19 Рекомендації 
(буклет), 
інформація  
на сайті ВІППО 

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

«Реалізація принципу 
наступності при вивченні 
математики – необхідна 
умова забезпечення якості 
шкільної математичної 
освіти» (третє засідання) 

6 жовтня 24 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

31 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В. 

«Особистість керівника  
в системі управління 
шкільним колективом» 

10 жовтня 53 Методичні 
рекомендації 

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

Постійно діючий семінар 
методистів районних та 
міських методичних кабінетів, 
працівників ОТГ, які опікають 
українську мову та літературу, 
зарубіжну літературу, мови 
національних меншин, 
«Особливості викладання 
української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури, національних 
меншин у 2018/2019 н. р.» 

10 жовтня  28 Інформація  
на сайті ВІППО 
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33 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

«Неперервна науково-
методична підготовка 
вчителів фізико-
математичного профілю  
як необхідна умова їхнього 
професійно-особистісного 
розвитку» (друге заняття) 

11 жовтня 25 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Постійно діючий семінар для 
спеціалістів, методистів з 
дошкільної освіти РММК 
«Іграшки та ігрові посібники 
в системі життєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку» 

18 жовтня 
 

42 Інформація  
на сайті ВІППО 

35 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Григор’єва Н. В., 
Кащенюк М. Р., 
Мацюк Л.М., 
Гребенюк Т. С. 

Постійно діючий семінар 
методистів з природничих 
дисциплін та економіки 
районних (міських) 
методичних кабінетів 
«Науково-методичний 
супровід розвитку 
індивідуального стилю 
професійної діяльності 
вчителів природничих 
дисциплін та економіки  
в умовах неперервної освіти»  

24 жовтня 28 Методичні 
рекомендації, 
інформація  
на сайті ВІППО 

36 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Коць В. В. 

«Інклюзивна освіта  
в дошкіллі: організація 
роботи асистента вихователя 
в інклюзивній групі» 

31 жовтня 19 Рекомендації 
(буклет), 
інформація на 
сайті ВІППО 

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

Постійно діючий семінар 
керівників методичних 
об’єднань вчителів географії 
«Інноваційні освітні 
технології на уроках 
географії – шлях до 
підвищення професійної 
компетентності вчителя» 

27 листопада 24 Методичні 
рекомендації, 
інформація  
на сайті ВІППО 

38 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Коць В. В. 

«Співробітництво 
різнопрофільних фахівців  
в інклюзивному закладі» 

20 грудня 20 Рекомендації 
(буклет), 
інформація  
на сайті ВІППО 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели 33 проблемних семінари: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Жалко Т. Й. 

Проблемний семінар для 
вчителів природничих 
дисциплін на тему 
«Формування культури 
професійного спілкування 
як складова іміджу 
сучасного вчителя» 

05 січня 
 

15 Виступ з 
презентацією та 
майстер-клас 

2 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Жалко Т. Й. 

«Формування культури 
професійного 
спілкування як складова 
іміджу сучасного 
вчителя» 

25 січня 25 Виступи  
з презентаціями, 
інформація на сайті 
ВІППО 
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3 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Сова О. О. 

Семінар керівників МО 
учителів української 
мови і літератури 
«Інформаційне 
забезпечення вчителя 
при підготовці до уроків 
української мови та 
літератури. Електронне 
портфоліо вчителя» 

02 лютого  23 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Реалізація принципу 
наступності при 
вивченні математики – 
необхідна умова 
забезпечення якості 
шкільної математичної 
освіти» (перше засідання) 

03 лютого 18 Виступ, програма 

5 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Ягенська Г. В. 

«Роль проектних 
технологій в науково-
пошуковій роботі 
вчителя природничих 
дисциплін»  

07 лютого 70 Виступ, програма, 
інформація на сайті 
ВІППО 

6 Центр практичної 
психології та 
соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р. 

«Синдром професійного 
вигорання працівників 
освітніх організацій»  

20 лютого 29 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

7 Кафедра теорії та 
методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Жалко Т. Й. 

«Формування культури 
професійного 
спілкування як складова 
іміджу сучасного 
вчителя» 

20 лютого 
 

60 Виступ  
з презентацією  
та майстер-клас 

8 Відділ природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р. 

«Науково-дослідницька 
діяльність учнів при 
викладанні хімії» 

28 лютого 25 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

9 Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 
Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Кутовий Р. С. 

«Моніторингові 
дослідження  
як інструмент системи 
внутрішнього  
і зовнішнього 
забезпечення якості 
освіти» 

28 лютого 23 Обговорення 
проблемних 
питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій, 
презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

10 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Проблемний семінар для 
відповідальних за ЗНО в 
містах, районах та ОТГ 
області «Особливості 
управління процедурами 
зовнішнього тестування 
(на прикладі організації 
пробного ЗНО)» 

02 березня 37 Презентаційні 
матеріали, інструкція 
щодо роботи з 
добору персоналу 
пунктів тестування 
(в електронній 
інформаційній 
програмі Джуліам) 

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

«Навчально-методичне 
забезпечення викладання 
фізики в 10 класі  
за новою програмою» 

15 березня 85 Методичні 
рекомендації 

12 Відділ інформатики 
та ІКТ,  
Гісь І. В. 

«Особливості 
викладання інформатики 
за оновленими 
програмами» 

15 березня  23 Проект методичних 
рекомендацій 
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13 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Миць М. Я. 

«Національно-
патріотичне виховання  
в контексті Нової 
української школи» 

16 березня 35 Виступи, програма, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Пробне ЗНО як перша 
спроба участі в 
процедурах зовнішнього 
незалежного 
оцінювання» 
 

19 березня 36 Інструктивно-
методичні 
матеріали для 
працівників пунктів 
пробного тестування. 
Інформаційний 
лист у ЗМІ  

15 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Оніщук О. Р. 
 

Проблемний  семінар 
вчителів правознавства 
«Нестандартні форми 
проведення уроку 
правознавства» 

23 березня  20 Інформація  
на сайті ВІППО 

16 Центр практичної 
психології та 
соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р., 
Казмірчук Н. М. 

«Життєві кризи 
особистості: теорія  
і практика» 

03 квітня 38 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Задачі фізичного змісту 
як засіб дидактичної 
інтеграції математики  
і предметів 
природничого напряму» 

17 квітня  19 Виступ, програма 

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

«Реалізація принципу 
наступності при 
вивченні математики – 
необхідна умова 
забезпечення якості 
шкільної математичної 
освіти» (друге засідання) 

24 квітня  20 Виступ, програма 

19 Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Ягенська Г. В. 

«Проектна  
та дослідницька 
діяльність з біології  
як чинник особистісного 
розвитку учня» 

02 травня 20 Виступ, програма, 
інформація на сайті 
ВІППО 

20 Кафедра педагогіки 
та психології,  
Вітюк В. В. 

«Професійна  компетентність 
керівника як складова 
управління інноваційною 
діяльністю закладу 
загальної середньої освіти»  

18 травня 45 Виступ, 
презентація 

21 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Сова О. О. 

Проблемний семінар 
учителів української 
мови і літератури 
«Застосування 
інноваційних освітніх 
технологій на уроках 
української мови  
і літератури»  

14 червня  28 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

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

04 вересня 
 

19 Виступ, програма, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 
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23 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

«Підсумки ЗНО–2018» 25 вересня 28 Презентація  

24 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В. 

«Використання ключових 
компетентностей  
і наскрізних умінь 
ліцеїстів через використання 
електронно-цифрових 
лабораторій» 

11 жовтня 46 Обмін досвідом 

25 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Ясінська Н. В., 
Ягенська Г. В. 

«Проектна  
та дослідницька 
діяльність з біології  
як чинник особистісного 
розвитку учня» 
 

17 жовтня 30 Виступ, програма, 
інформація  
на сайті ВІППО,  
проведення 
майстер-класу 

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

Обласний проблемний 
семінар «Інтегрування 
біблійних засад  
і духовно-морального 
компонента до змісту 
навчальних дисциплін 
Нової української школи» 

30 жовтня 38 Сташенко М. О. – 
модератор заходу. 
Виступи, 
інформація на сайті 
ВІППО  

27 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Бацмай С. А. 

Проблемний семінар 
керівників районних 
(міських), ОТГ, 
методичних обєднань 
вчителів англійської 
мови «Різноманіття 
форм і методів 
професійного розвитку 
вчителя іноземної мови» 

13 листопада  30 Інформація  
на сайті ВІППО 

28 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Мочкіна Л. І. 

Обласний семінар 
методистів, які опікають 
історію, на базі шкіл 
Ковельського району 
«Національно-патріотичне 
виховання в аспекті 
викладання історії  
в закладах загальної 
середньої освіти» 

14 листопада 17 Повідомлення  
на сайті ВІППО 

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

Навчально-методичний 
семінар «ЗНО–2019: 
формат та особливості 
підготовки» 

22 листопада 50 Презентація, 
виступи, 
інформація на сайті 
ВІППО 

30 Відділ природничих 
дисциплін, 
Мацюк Л. М., 
Остапйовський О. І. 

«Мотиваційний аспект у 
змісті та структурі 
сучасного уроку 
біології» 

28 листопада  28  Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

31 Кафедра 
менеджменту освіти,  
Турчик І. В. 

«Роль керівника  
у формуванні 
організаційної культури 
закладу освіти» для 
керівників ЗЗСО 

29 листопада 15 Анкетування 
керівників, виступ 

32 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Ураєва І. Г. 

«Навчання французької 
мови у контексті 
євроінтеграції, 
глобалізації та 
кроскультурної 
комунікації» 
 

11 грудня  13 Розміщення 
інформації на сайті 
ВІППО 
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33 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

«Реалізація принципу 
наступності при 
вивченні математики – 
необхідна умова 
забезпечення якості 
шкільної математичної 
освіти» (четверте 
засідання) 

18 грудня 30 Виступ, програма, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели 67 семінарів-практикумів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Приймачук Л. О. 

Семінар-практикум для 
екзаменаторів ЗНО  
з математики «Методика 
перевірки відкритої 
частини тестових завдань 
ЗНО–2018» (за участі 
ЛРЦОЯО) 

10 січня 20 Тестування  
та відбір кандидатів 
в екзаменатори  
з математики 

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

«Методика розв’язування 
олімпіадних завдань з 
математики». «Основні 
методи розв’язування 
олімпіадних завдань  
з математики для учнів  
7–8 класів» 

10 січня 20 Виступ,  
майстер-клас  

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

Семінар-практикум 
вчителів початкових 
класів ЗОШ І–ІІІ ст.  
с. Жидичин 
Жидичинської ОТГ 
Ківерцівського району 
«Особливості інтеграції 
проекту з розвитку 
життєвих навичок 
“Вчимося жити разом”  
у навчальний курс 
“Основи здоров’я”» 

11 січня 20 Календарно-
тематичне 
планування  

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

«Методика розв’язування 
олімпіадних завдань з 
математики». «Основні 
методи розв’язування 
олімпіадних завдань з 
математики для учнів  
7–8 класів» 

17 січня 
 

20 Виступ,  
майстер-клас  

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

Семінар-практикум 
вчителів початкових 
класів та основ здоров’я 
комунального закладу 
«ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 
Луцької міської ради» 
«Особливості інтеграції 
проекту з розвитку 
життєвих навичок “Вчимося 
жити разом” у навчальний 
курс “Основи здоров’я”» 

17 січня 20 Календарно-
тематичне 
планування  

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

«Розробка методичних 
рекомендацій щодо 
укладання добірок завдань 
для підготовки до ДПА в 
дев’ятих класах з математики» 

19 січня 
 

46 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 
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7 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Обласний семінар для 
вчителів німецької мови 
«Професійна майстерність 
та ключові компетентності 
вчителя іноземної мови  
в контексті Концепції 
“Нова українська школа”» 

22 січня  13 Інформація на сайті 
ВІППО 

8 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Приймачук Л. О., 
Корнейко А. О. 

«Організація роботи 
інформаційно-
реєстраційних пунктів 
ЗНО–2018 на базі ЗНЗ» 

23 січня 37 Інструктивні 
матеріали  
 

9 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
вчителів музичного 
мистецтва «Застосування 
ігрового методу  
в музичному навчанні  
як ефективного засобу 
розвитку творчих 
здібностей учнів» 

23 січня 23 Методичний вояж  

10 Центр ЗНО та 
моніторингових 
досліджень, 
Кутовий Р. С., 
Корнейко А. О. 
 

Семінар-практикум  
для керівників ЗЗСО 
«Моніторинг рівня 
навчальних досягнень 
учнів закладів загальної 
середньої освіти як ефек-
тивний інструмент 
забезпечення якості освіти» 

25 січня 
 

19 Інструктивно-
методичні 
матеріали, 
презентація  

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

Семінар-практикум для 
молодих учителів 
математики «Підготовка 
учнів до ЗНО з математики. 
Основні методи 
розв’язування задач» 

25 січня 
 

16 Виступ,  
майстер-клас  

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

Семінар-практикум для 
вчителів математики 
«Основні методи розв’язу-
вання олімпіадних завдань  
з математики для учнів  
8–10 класів»: «Розв’язування 
нестандартних 
математичних задач 
специфічної тематики» 

07 лютого 
 

19 Виступ,  
майстер-клас  

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

«Роль проектних 
технологій у науково-
пошуковій роботі вчителя 
природничих дисциплін» 

07 лютого 
 

25 Виступ,  
майстер-клас  

14 Відділ виховної 
роботи,  
Никитюк І. В., 
Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 
керівників методичних 
об’єднань шкільних 
бібліотекарів «Шкільна 
бібліотека – центр 
духовно-морального 
становлення особистості» 

20 лютого 27 Виступи, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

15 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Мацюк Л. М. 

Семінар-практикум 
учителів біології та екології 
«Розвиток екологічної 
культури як складова 
соціалізації дитини в 
умовах сьогодення» 

21 лютого 30 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 
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16 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 
 

Семінар-практикум для 
екзаменаторів ЗНО  
з української мови  
і літератури «Методика 
перевірки відкритої 
частини тестових завдань 
ЗНО–2018» (за участі 
ЛРЦОЯО) 

22 лютого 84 Тестування та 
відбір кандидатів в 
екзаменатори з 
української мови 

17 Відділ 
природничих 
дисциплін,  
Гребенюк Т. С. 

Семінар-практикум 
учителів економіки  
та фінансової грамотності 
«Скрайбінг як сучасна 
форма візуалізації 
навчального процесу  
на уроках фінансової 
грамотності та економіки» 

22 лютого 25 
 

Інформація на сайті 
ВІППО, методичні 
рекомендації 

18 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О., 
Савчук О. І. 

Семінар-практикум для 
керівників ЗЗСО 
«Моніторинг рівня 
навчальних досягнень 
учнів закладів загальної 
середньої освіти  
як ефективний 
інструмент забезпечення 
якості освіти» 

01 березня 
 

24 Інструктивно-
методичні 
матеріали, 
презентація  

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

«Неперервна науково-
методична підготовка 
вчителів фізико-
математичного профілю 
як необхідна умова 
їхнього професійно-
особистісного розвитку» 
(перше заняття) 

02 березня 25 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Семінар-практикум 
«Використання 
міжпредметних зв’язків 
на уроках історії та 
української мови  
і літератури» 

06 березня 28 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-практикум 
«Формування 
громадянської 
компетентності учнів на 
уроці» 

12 березня 27 Форма – очна, 
вироблення мето-
дичних рекомендацій, 
інформація  
на сайті ВІППО 

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

Районний семінар вчителів 
біології «Реалізація 
методичної системи 
формування дослідницьких 
умінь учнів у процесі 
вивчення біології» 

13 березня 30 Виступ,  
майстер-клас  

23 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Мацюк Л. М. 

Семінар-практикум 
учителів біології 
«Формування життєвих 
компетентностей  
на уроках біології» 

14 березня 21 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-практикум 
«Використання 
міжпредметних зв’язків 
на уроках історії  
та української мови  
і літератури» 

14 березня 24 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій, 
інформація на сайті 
ВІППО 
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25 Відділ виховної 
роботи,  
Никитюк І. В., 
Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 
заступників шкіл з 
виховної роботи, 
педагогів-організаторів 
«Технології організації 
відпочинку дітей у 
пришкільних таборах з 
денним перебуванням»  

14 березня 27 Виступи,  
презентація досвіду 

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

Семінар-практикум 
вчителів української мови 
та літератури, зарубіжної 
літератури «Учитель 
Нової української школи – 
потреба сучасності» 

15 березня  42 Інформація  
на сайті ВІППО 

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

«Впровадження напрямів 
STEM-освіти у процесі 
навчання фізико-
математичних 
дисциплін» 

22 березня 35 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

28 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р. 

Семінар-практикум 
керівників районних 
(міських) МО вчителів 
хімії «Формування 
здоров’язбережувальної 
компетентності учнів в 
процесі вивчення 
шкільного курсу хімії» 

22 березня 14 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-практикум 
вчителів початкових 
класів та основ здоров’я 
закладів освіти 
Княгининівського ОТГ 
«Особливості інтеграції 
проекту з розвитку 
життєвих навичок 
“Вчимося жити разом”  
у навчальний курс 
“Основи здоров’я”» 

26 березня 25 Календарно-
тематичне 
планування  

30 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Роль науково-методичної 
роботи в підвищенні рівня 
професійної підготовки 
вчителя» для педагогічних 
працівників ЗЗСО 

03 квітня  32 Виступ-презентація  
 

31 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Семінар-практикум для 
екзаменаторів ЗНО  
з англійської мови 
«Методика перевірки 
відкритої частини 
тестових завдань ЗНО–
2018» (за участі ЛРЦОЯО) 

20 квітня 21 Тестування  
та відбір кандидатів 
в екзаменатори  
з англійської мови 

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

Семінар-практикум для 
вчителів математики 
«Організація роботи 
вчителя з математично 
обдарованими дітьми» 

04 травня 15 Виступ,  
майстер-клас  

33 Центр ЗНО та 
моніторингових 
досліджень,  
Приймачук Л. О., 
Корнейко А. О. 

«Навчання персоналу для 
роботи на пунктах 
тестування ЗНО–2018» 

15 травня 65 Опрацювання 
технологічних карт  
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34 Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Савош В. О. 

Обласний семінар-
практикум методистів 
районних (міських) 
методкабінетів, 
відповідальних за стан 
викладання фізики, 
«Розвиток готовності 
вчителів фізики  
до організації самонавчання 
старшокласників» 

20 червня 18 Методичні 
рекомендації 

35 Центр ЗНО та 
моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

«Організація роботи 
персоналу ПТ під час 
вступних випробувань  
в магістратуру ЄФВІ-ЄФВВ» 

05 липня 54 Навчання залученого 
персоналу ПТ, 
опрацювання 
технологічних карт 

36 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
вчителів мистецтва 
«Пріоритетність 
практичної художньо-
творчої діяльності у 
процесі опанування 
учнями мистецтва» 

13 вересня 20 Методичний вояж  

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

«Формування громадянської 
компетентності засобами 
медіаосвіти» (у партнерстві 
з АУП для вчителів 
Рожищенського району) 

19 вересня 34 Сташенко М. О. – 
модератор заходу. 
Виступи 
 

38 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М. 

Семінар-практикум 
учителів польської мови 
«Формування 
соціокультурної 
компетентності на уроках 
польської мови» 

25–26 вересня  30 Інформація  
на  
сайті ВІППО 

39 Відділ природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р., 
Мацюк Л. М. 
Остапйовський О. І. 

Семінар-практикум 
молодих учителів хімії  
та біології «Шляхи 
підвищення ефективності 
сучасного уроку хімії  
та біології» 

26 вересня 24  Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО, виступ, 
презентація 

40 Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Мацюк Л. М. 

Семінар-практикум 
керівників районних 
(міських) методичних 
об’єднань вчителів 
біології «Формування 
практичних навичок 
школяра у площині 
біологічної інформації» 

10 жовтня  
 

24  Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

41 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Мочкіна Л. І. 

Школа молодого педагога – 
вчителя історії «Робота  
з обдарованими дітьми  
в закладах освіти» 

12 жовтня 15 Інформація  
на сайті ВІППО 

42 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Обласний семінар для 
вчителів німецької мови 
«Використання онлайн- 
ресурсів та застосування 
методики предметно-
мовного інтегрованого 
навчання на уроках 
німецької мови» 

17 жовтня  20 Інформація на сайті 
ВІППО, сайті 
Княгининівського 
ліцею Волинської 
обласної ради, звіт у 
Гете-інститут в 
Україні (м. Київ), 
сертифікати 
учасникам семінару 
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43 Кафедра теорії  
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

«Неперервна науково-
методична підготовка 
вчителів фізико-
математичного профілю 
як необхідна умова 
їхнього професійно-
особистісного розвитку» 
(друге заняття) 

22 жовтня 30 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

44 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності  
та інклюзивної 
освіти, 
Барановська Р. Є. 

«Формування життєвих 
компетентностей у дітей  
з особливими освітніми 
потребами на уроках 
СПО як умова їх 
соціальної інтеграції» 

23 жовтня 13 Методичні 
рекомендації 

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

«Організація 
моніторингових 
досліджень як засіб 
оперативного управління 
якістю освіти» 

25 жовтня  33 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

46 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень,  
Кутовий Р. С., 
Корнейко А. О. 
 

Семінар-практикум для 
новопризначених 
директорів шкіл 
«Організація 
моніторингових 
досліджень як засіб 
оперативного управління 
якістю освіти» 

25 жовтня 
 

43 Інструктивно-
методичні 
матеріали, 
презентація  

47 Відділ 
інформатики  
та ІКТ,  
Гісь І. В. 

«Методичні принципи 
підготовки школярів  
до олімпіад, конкурсів, 
турнірів»  

25 жовтня  27  Турніри із 
розв’язування задач 

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

Семінар-практикум 
«Міжпредметні зв’язки 
під час викладання історії 
та української мови  
і літератури у школі 
(сучасні підходи)» 

30 жовтня 31 Форма – очна, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій, 
інформація на сайті 
ВІППО 

49 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін,  
Заїка О. О. 

Семінар-практикум для 
вчителів німецької мови, 
що працюють у 1 класах 
НУШ, з ознайомлення зі 
змістовими компонентами 
онлайн-платформи 
«Німецька у початковій 
школі» та для реєстрації  
в онлайн-тренінгу 

30 жовтня  20 Надання методичної 
консультації 
вчителям 

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

«Організація роботи 
вчителя з математично 
обдарованими дітьми»: 
«Розв’язування 
нестандартних 
математичних задач 
специфічної тематики» 

05 листопада 21 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Обласний семінар-
практикум методистів 
районних (міських) 
методкабінетів, 
відповідальних за стан 
викладання фізики, 
астрономії, «Особливості 
викладання фізико-

06 листопада 75 Методичні 
рекомендації 

86 

 



математичних дисциплін 
у 2018/2019 н. р.»  
(з участю фахівців 
Львівського 
регіонального центру 
оцінювання якості освіти) 

52 Відділ виховної 
роботи,  
Миць М. Я., 
Никитюк І. В., 
Романюк Н. С. 

Семінар-практикум 
шкільних бібліотекарів 
«Виховання патріотизму 
та підвищення інтересу 
до історії України 
засобами шкільної 
бібліотеки» 

06 листопада 36 Виступи, 
презентації, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

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

Семінар-практикум  
для вчителів математики 
«Методика розв’язування 
олімпіадних завдань  
з математики»: «Основні 
методи розв’язування 
олімпіадних завдань  
з математики для учнів  
1–6 класів» 

06 листопада 
 

19 Виступ,  
майстер-клас  

54 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А., 
Заїка О. О. 

Семінар-практикум для 
вчителів іноземних мов 
«Навчання іноземних мов 
згідно з Концепцією 
“Нова українська школа” 
та нових навчальних 
програм з іноземних мов» 

06 листопада 30 Інформація на сайті 
ВІППО 

55 Кафедра 
педагогіки  
і психології, 
Вітюк В. В. 

Семінар-практикум 
«Концептуальні підходи 
до управління сучасним 
освітнім закладом» 
 
 
 
 

09 листопада 42 Виступ, презентація 

56 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Семінар-практикум 
вчителів образотворчого 
мистецтва «Дизайн  
як основа розвитку 
креативного мислення  
в образотворчому 
мистецтві» 

12 листопада 18 Методичний вояж  

57 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін,  
Мочкіна Л. І. 

Семінар-практикум для 
керівників методичних  
об’єднань вчителів 
історії, працівників ОТГ, 
вчителів, які викладають 
в 11-х класах шкіл і ліцев 
обласного підпорядкування, 
«Особливості викладання 
предмета в контексті 
аналізу ЗНО–2018 та 
перспектив ЗНО–2019» 

15 листопада 29 Інформація на сайті 
ВІППО  

58 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О., 
Бацмай С. А.,  
Скрагс Л. 

«Навчання іноземних мов 
згідно з Концепцією 
“Нова українська школа” 
та нових навчальних 
програм з іноземних мов» 

23 листопада 25 Інформація на 
сайтах ВІППО  
та Іваничівського 
РМК 
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59 Відділ фізико-
математичних 
дисциплін, 
Времчук В. Я. 

«Декоративно-ужиткове 
мистецтво  
і робототехніка на уроках 
трудового навчання» 

23 листопада 28 Методичні 
рекомендації 

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

«Організація роботи 
вчителя з математично 
обдарованими дітьми» 

26 листопада 
 

23 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

«Використання ігрових 
методів і прийомів  
у музично-ритмічній 
діяльності в різних 
вікових групах» 

28 листопада 32 Інформація на сайті 
ВІППО 

62 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М. 

Семінар учителів 
зарубіжної літератури 
Луцького району 
«Моделювання  
і планування уроків 
зарубіжної літератури  
у НУШ» 

30 листопада  17 Виступ 

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

Семінар-практикум для 
вчителів математики 
«Основні методи 
розв’язування 
олімпіадних завдань  
з математики для учнів  
5–9 класів» 

05 грудня 
 

20 Виступ,  
майстер-клас  

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

«Інтегрування 
медіаграмотності  
в сучасний освітній 
простір» (для керівників 
ЗО Ківерцівського 
району) 

12 грудня 30 Вихідне 
анкетування, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Формування духовного 
розвитку школярів засобами 
музичної культури» (на базі 
Столинсько-Смолярської 
ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської 
районної ради Волинської 
області 

13 грудня 30 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

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

Семінар-практикум для 
вчителів математики 
«Основні методи 
розв’язування 
олімпіадних завдань  
з математики для учнів  
8–10 класів» 

19 грудня 
 

32 Виступ, вироблення 
методичних 
рекомендацій 

67 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М. 

Семінар-практикум 
учителів зарубіжної 
літератури «Реалізація 
наскрізних змістових 
ліній на уроках зарубіжної 
літератури. Читання  
як спосіб соціалізації 
особистості учня» 

20 грудня 25 Інформація на сайті 
ВІППО 
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Протягом року працівники Інституту організували і провели 44 семінари-тренінги: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Відділ початкового 
навчання та 
дошкільного виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів-
педагогів учителів 1-х класів 
Нової української школи. 
Заняття 1 

10–12 січня 62 Інформація 
на сайті ВІППО 

2 Кафедра педагогіки 
та психології, 
Кінах Н. В. 

«Формування економічної 
компетентності педагога  
в умовах Нової української 
школи» 

10 січня 30 Виступ 

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

Семінар-тренінг для 
кандидатів в експерти 
регіональних експертних 
груп з визначення порогових 
балів (за участі ЛРЦОЯО) 

11 січня 20 Опрацювання 
методики визначення 
порогового бала, 
тестування, відбір 
членів експертних 
груп 

4 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для вчителів 
пілотних класів 
«Впровадження ігрових та 
діяльнісних методів 
навчання в освітній процес 
початкових класів» 

25–26 січня 16 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

«Уроки географії: як 
розвивати ініціативність та 
підприємливість учнів задля 
їх успішної самореалізації» 

07 лютого 25 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-тренінг «Теоретико-
методичні засади 
модернізації початкової 
освіти в умовах освітньої 
реформи: створення 
освітнього середовища» 

Березень 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

7 Відділ природничих 
дисциплін,  
Гребенюк Т. С. 

«Підвищення рівня 
споживчої компетентності 
учасників освітнього 
процесу як вимога часу» 

14 березня 
 

28 Інформація  
на сайті ВІППО, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

8 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів «Впровадження 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній 
процес початкових класів». 
Заняття 2 

15–16 березня 34 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Семінар-тренінг учителів 
географії «Технології 
розвитку критичного 
мислення» 

21 березня 17 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-тренінг «Теоретико-
методичні засади 
модернізації початкової 
освіти в умовах освітньої 
реформи: створення 
освітнього середовища» 

28 березня 20 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Семінар-тренінг учителів 
інформатики «Впровадження 
хмарних сервісів  
в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 
 

11 квітня   29 Методичні 
рекомендації 
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12 Відділ виховної 
роботи, 
Корнейко М. М. 

«Гранати, міни, інші 
вибухові пристрої та 
поводження з ними»  

12 квітня 26 Опрацювання 
інструкції про 
поводження  
з вибуховими 
матеріалами 

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

Семінар-тренінг керівників 
закладів освіти 
Любешівського району 
«Дистанційна освіта для 
керівників закладів освіти 
щодо формування 
здоров’язбережувального 
освітнього простору»  

20 квітня  30 Повідомлення  
на сайті ВІППО 

14 Центр ЗНО та МД, 
Корнейко А. О. 

Семінар-тренінг для 
педагогічних працівників 
області – уповноважених 
Львівського регіонального 
центру ОЯО «Алгоритм 
роботи уповноваженої особи 
на пункті тестування» 

11 травня 65 Опрацювання 
«Технологічної 
карти 
уповноваженої 
особи УЦОЯО», 
тестування, 
підготовка до 
онлайн-тестування 
та сертифікації 

15 Центр практичної 
психології та 
соціальної роботи, 
Казмірчук Н. М. 

Семінар-тренінг з реалізації 
програми «Особиста 
гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» 

15 травня 27 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

16 Відділ початкового 
навчання та 
дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів «Підготовка 
тренерів для навчання 
педагогічних працівників, які 
навчатимуть учнів перших 
класів у 2018/2019 та 
2019/2020 навчальних 
роках». Заняття 3 

29–30 травня 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Семінар-тренінг учителів 
природничих дисциплін 
Шацького району 
«Упровадження в практику 
роботи вчителів 
природничих дисциплін 
стратегії розвитку 
критичного мислення» 

30 травня 18 Методичні 
рекомендації 

18 Центр практичної 
психології  
і соціальної роботи, 
Казмірчук Н. М. 
Кафедра педагогіки 
та психології, 
Вітюк В. В., 
Остапйовський О. І., 
Турчина Л. І. 

Семінар-тренінг для фахівців 
психологічної служби 
«Психологічні 
компетентності педагога як 
актуальне питання діяльності 
психологічної служби 
закладів освіти» 

12 червня 40 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО, виступ 

19 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Заїка О. О. 

Семінар-тренінг для вчителів 
німецької мови відповідно  
до Концепції «Нова 
українська школа» 

26–28 серпня,  
29–31 серпня  

15 
 
15 

Інформація на сайті 
ВІППО, звіт про 
проведені тренінги 
у Гете-Інститут в 
Україні (м. Київ) 

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

Тренінг для тренерів 
педагогів (варіативна 
складова, заняття 1) 

13 вересня 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

90 

 



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

«Медіаосвіта та 
медіаграмотність вчителя 
Нової української школи»  
(у партнерстві з АУП для 
педагогів-організаторів 
області ) 

18 вересня 37 Виконання 
тестових завдань. 
Сертифікат 
учасника (8 год) 

22 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Тренінг для тренерів 
педагогів (варіативна 
складова, заняття 2) 

02 жовтня 36 Інформація 
на сайті ВІППО 

23 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Оніщук О. Р. 

Семінар-тренінг учителів 
правознавства «Особливості 
методики та практичних 
аспектів викладання курсу 
«Громадянська освіта» 

08–09 
жовтня  

30 
40 

Інформація на сайті 
ВІППО 

24 Кафедра педагогіки 
та психології, 
Вітюк В. В., 
Ткачук Н. М. 

Семінар-тренінг керівників 
закладів освіти Волинської 
області в рамках 
регіонального освітнього 
проекту «Нова школа – 
новий вчитель» 

10 жовтня 42 Програма, 
матеріали тренінгу, 
створення вайбер-
групи, презентації, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

25 Кафедра педагогіки 
та психології, 
Вітюк В. В., 
Ткачук Н. М. 

Семінар-тренінг  
керівників закладів освіти 
Любешівського району 
«Професійна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу» в рамках 
регіонального освітнього 
проекту «Нова школа – 
новий вчитель» 
 

23 жовтня  30 Програма, 
матеріали тренінгу, 
презентації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Тренінг для учителів 
географії «Формування 
компетентностей 
підприємливості та 
ініціативності засобами 
шкільної географічної 
освіти» 

25 жовтня 29 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Множинний інтелект – 
інструмент для дослідження 
особистості» на базі 
комунального закладу 
«Луцька загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 15 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

29 жовтня  
 

25 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-тренінг для класних 
керівників закладів освіти 
Княгининівського ОТГ 
«Тренінг – ефективна форма 
групової роботи з учнями»  

30 жовтня 15 Інформація  
на сайті ВІППО 

29 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Підготовка вчителів 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво», які навчатимуть 
учнів перших класів  
у 2018/2019 і 2019/2020 
навчальних роках 
 

Жовтень–
листопад 

370 
(13 груп) 

Сертифікат 
учасника 
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30 Відділ з питань управ-
лінської діяльності  
та інклюзивної освіти, 
Романюк С. В., 
Коць В. В. 

«Інклюзія в НУШ» 06 листопада 76 Практична робота 

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

Тренінг для вчителів пілотних 
класів «Впровадження 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній 
процес початкових класів». 
Методика «Шість цеглинок. 2» 

08 листопада 14 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Тренінг для тренерів 
педагогів «Впровадження 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній 
процес початкових класів» 

09 листопада 36 Інформація 
на сайті ВІППО 

33 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В.,  
Коць В. В. 

«Інклюзія в НУШ» 09 листопада 76 Методичні 
рекомендації до 
заповнення ІПР 

34 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В.,  
Коць В. В. 

«Інклюзія в НУШ» 13 листопада 76 Методичні 
рекомендації  

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

«Активізація пізнавальної 
діяльності учнів на уроці 
засобами інтеграції історії  
та мистецтва» на базі ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 2 м. Рожище 

13 листопада 35 Програма, 
інформація на сайті 
ВІППО 

36 Центр практичної 
психології та 
соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р. 

«Арт-методи у роботі з 
когнітивними, емоційними 
та поведінковими 
порушеннями» 

14 листопада 32 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Педагогіка партнерства як 
продуктивна форма взаємодії 
вчителя та учнів» на базі 
Затурцівської ОТГ 

15 листопада  
 

25 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-тренінг для 
педагогів Ківерцівського 
району «Використання 
маршруту безпеки у 
розбудові превентивного 
освітнього простору» 

19 листопада 20 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-тренінг учителів 
природничих дисциплін 
Ківерцівського району 
«Упровадження в практику 
роботи вчителів природничих 
дисциплін стратегії розвитку 
критичного мислення» 

28 листопада 24 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

40 Відділ природничих 
дисциплін,  
Гребенюк Т. С. 

Семінар-тренінг вчителів 
економіки та фінансової 
грамотності «Інноваційні 
інструменти навчання 
фінансової грамотності  
та економіки у початковій  
та основній школі» 

29 листопада 52 Інформація на сайті 
ВІППО, методичні 
рекомендації 
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41 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Романюк С. В. 

«Організація освітнього 
простору НУШ» 

30, 31 
жовтня, 
8, 13, 14, 29 
листопада 
 

214 Методичні 
рекомендації 

42 Кафедра педагогіки 
та психології, 
Вітюк В. В., 
Ткачук Н. М. 
 

Семінар-тренінг керівників 
закладів освіти Волинської 
області в рамках 
регіонального освітнього 
проекту «Нова школа – 
новий вчитель» 

12 грудня 42 Програма, 
матеріали тренінгу, 
презентації, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

43 Центр практичної 
психології та 
соціальної роботи, 
Андрейчин С. Р., 
Казмірчук Н. М. 

«Теоретичні та практичні 
аспекти роботи психолога  
з педагогічним колективом» 

18 грудня 35 Презентація, 
інформація на сайті 
ВІППО 

44 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Семінар-тренінг «Теоретико-
методичні засади модернізації 
початкової освіти в умовах 
освітньої реформи: 
формувальне оцінювання 
молодших школярів» 

20 грудня 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

 
Протягом року працівники Інституту провели 33 інструктивно-методичні наради: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Інструктивно-методична 
нарада «Підвищення 
кваліфікації учителів 
початкових класів у контексті 
реалізації Концепції “Нова 
українська школа”» 

03 січня 25 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

«Підготовка до організації  
і проведення районних  
та обласного етапів 
Всеукраїнського конкурсу 
“Учитель року – 2018  
з предметів духовно-
морального спрямування”» 

23 січня 28 Методичні 
рекомендації до 
організації роботи 

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

Районна робоча нарада 
заступників керівників  
ЗСО «Роль адміністрації 
навчального закладу  
у створенні умов для 
підготовки вчителів 
початкових класів  
до впровадження Державного 
стандарту початкової освіти» 

29 січня 
 

27 Інформація  
на сайті ВІППО, 
програма 

4 Відділ виховної 
роботи, 
Никитюк І. В., 
Погонська О. М. 

Інструктивно-методична 
нарада щодо проведення 2-го 
(обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних 
працівників позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості»  
у номінації «Методист – 2018» 

02 лютого 11 Інформація  
на сайті ВІППО, 
фотозвіт 
 

5 Відділ виховної 
роботи, 
Никитюк І. В., 
Погонська О. М. 

Інструктивно-методична 
нарада щодо підсумків 2-го 
(обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 

15 лютого 11 Інформація  
на сайті ВІППО, 
фотозвіт 
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майстерності педагогічних 
працівників позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості» у 
номінації «Методист – 2018» 

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

Семінар-нарада завідувачів 
РМК (ММК), відповідальних 
за методичну роботу в ОТГ, 
«Зміст діяльності методичної 
служби в умовах 
інноваційного розвитку 
галузі» 

27 лютого 45 Пропозиції щодо 
співпраці з Волинсь-
ким ІППО у 2018 
році, форм науково-
методичної роботи, 
актуальних питань 
покращення роботи 
освітньої галузі 
Волинської області 

7 Кафедра педагогіки та 
психології, 
Ткачук Н. М. 

Семінар-нарада завідувачів 
РМК(ММК), відповідальних 
за методичну роботу в ОТГ, 
«Зміст діяльності 
регіональної методичної 
служби в умовах інноваційного 
розвитку галузі» 

27 лютого 30 Інформація на сайті 
ВІППО 

8 Центр ЗНО та 
моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Інструктивно-методична 
нарада для відповідальних за 
проведення ЗНО в містах, 
районах області, «Підготовка 
пробного тестування. 
Навчання персоналу для 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 
2018 року» 

02 березня 33 Розробка 
рекомендацій, 
опрацювання 
порівняльної 
таблиці  

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

Інструктивно-методична 
нарада для відповідальних  
за ЗНО в містах, районах, 
ОТГ «Робота пунктів 
пробного тестування  
та підготовка процедур 
основної сесії ЗНО 2018 
року» (за участі ЛРЦОЯО) 

21 березня 37 Опрацювання 
інструкції  

10 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Проведення ХХІІІ обласної 
виставки дидактичних  
і методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

22 березня 17 Програма 
проведення 
виставки 

11 
 

Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Підготовка проведення 
заключного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року–2018»  
у номінації «Німецька мова» 

18 квітня 25 Програма 
проведення 

12 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Закриття ХХІІІ обласної 
виставки дидактичних  
і методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів 
Волині» 

19 квітня 25 Програма закриття 
виставки 

13 Відділ новацій  
та передових педаго-
гічних технологій,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Підготовка закриття 
заключного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року–2018» у 
номінації «Німецька мова» 

26 квітня 25 Програма закриття 
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14 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М. 

Інструктивно-методична 
нарада методистів початкової 
освіти 

04 травня 32 Інформація 
на сайті ВІППО 

15 Відділ новацій та 
передових 
педагогічних 
технологій,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Підготовка вшанування 
учасників ІІ (обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018»  

07 травня 25 Програма  

16 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О., 
Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О., 
Савчук О. І. 

Розширена нарада для 
керівників освіти області  
за участю представників 
ВОДА, служб, установ  
та організацій області «Стан 
готовності в області  
до проведення ЗНО 2018 
року» 

15 травня  82 Розробка алгоритму 
взаємодії служб  
та організацій у дні 
проведення ЗНО–
2018. Інформація  
на сайті ВІППО.  
Прес-конференція 
для ЗМІ області 

17 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання,  
Березіна О. М. 

Інструктивно-методична 
нарада для спеціалістів, 
методистів з дошкільної 
освіти РММК за підсумками 
роботи у 2017/2018 
навчальному році та 
основними напрямками 
роботи у 2018/2019 
навчальному році 

13 червня 31 Інформація на сайті 
ВІППО 

18 Відділ виховної 
роботи 
Никитюк І. В., 
Погонська О. М. 

Інструктивно-методична 
нарада щодо організації 
проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної 
літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи 
освіти у 2018 році 

19 червня 10 Інформація  
на сайті ВІППО, 
фотозвіт 
 

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

Інструктивно-методична 
нарада тренерів-педагогів 

03 липня 34 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Інструктивно-методична 
нарада методистів початкової 
освіти «Особливості організації 
навчально-виховного процесу 
у початковій школі  
в 2018/2019 н. р.» 

21 серпня 31 Методичні 
рекомендації 

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

«Викладання КДМС та 
інтеграція християнських 
цінностей у навчальному 
процесі» (до нового 
2018/2019 н. р.) 

04 вересня 21 Методичні 
рекомендації до 
організації роботи 

22 Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Дикий О. Ю. 

Семінар «Особливості 
викладання фізичної 
культури, предмета “Захист 
Вітчизни”, основ здоров’я  
у 2018/2019 н. р.» 

12 вересня  35 Організація  
та проведення, 
програма, 
інформація на сайті 
ВІППО 

23 Відділ інформатики  
та ІКТ,  
Остапчук Л. Р. 

«Проведення Інтернет-
олімпіади з інформатики  
у 2018/2019 н. р.»  
 

12 вересня  7 членів 
журі 

Проект наказу, 
електронна база 
завдань та тестів 
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24 Кафедра теорії  
та методики 
викладання шкільних 
предметів, 
Трачук Т. В. 

Нарада-семінар для вчителів 
математики «Організація 
роботи вчителя з математично 
обдарованими дітьми» 

18 вересня 28 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

25 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій,  
Шинкарук І. В. 

«Відповідальні за проведення 
конкурсу”Учитель року”» 

20 вересня  30 Інформація на сайті 
ВІППО, фото 

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

Нарада-семінар для вчителів 
математики «Організація 
роботи вчителя з 
математично обдарованими 
дітьми» 

26 вересня 
 

28 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Нарада-семінар для методистів 
районних (міських) 
методичних кабінетів та 
працівників гуманітарних 
відділів, які відповідають за 
стан математичної освіти, 
«Про вивчення математики у 
2018/2019 навчальному році» : 
«Особливості навчання 
предметів математичного 
циклу у старших класах 
закладів загальної середньої 
освіти в 2018/2019 н. р.» 

28 вересня 
 

40 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Інструктивно-методична 
нарада завідувачів районних 
(міських) методичних 
кабінетів, заступників голів 
ОТГ з гуманітарних питань 
(відповідальних за методичну 
роботу в гуманітарних 
відділах ОТГ) 

27 вересня 60 Угода про 
співпрацю. 
Аналіз планів 
роботи 

29 Відділ фізико-
математичних 
дисциплін,  
Сусь С. І. 

Нарада-семінар для методистів 
районних (міських) 
методичних кабінетів та 
працівників гуманітарних 
відділів, які відповідають за 
стан математичної освіти, 
«Про вивчення математики у 
2018/2019 навчальному 
році»:«Особливості навчання 
предметів математичного 
циклу у старших класах 
закладів загальної середньої 
освіти в 2018/2019 н. р.» 

28 вересня 
 

40 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

30 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 

Інструктивно-методична 
нарада для відповідальних  
за ЗНО в управліннях/ 
відділах освіти, гуманітарних 
відділах новостворених ОТГ, 
закладах обласного 
підпорядкування «Підсумки 
ЗНО–2018. Підготовка 
процедур ЗНО–2019» 

06 листопада 68 Опрацювання 
алгоритму роботи  
з інформаційно-
аналітичними 
джерелами щодо 
результативності 
ЗНО 2018 року. 
Ознайомлення з 
форматом ЗНО–2019. 
Прес-конференція 
для ЗМІ області 
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31 Кафедра теорії та 
методики викладання 
шкільних предметів, 
Трачук Т. В. 

Нарада-семінар для 
керівників методичних 
об’єднань учителів 
математики «Організація 
підготовки математично 
обдарованих школярів до 
інтелектуальних змагань» 

07 листопада 
 

30 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Нарада-семінар для 
методистів з фізики  
та математики районних 
(міських) методичних 
кабінетів «Навчально-
методичне забезпечення 
викладання фізико-
математичних дисциплін у 
2018/2019 н. р.» 

27 листопада 28 Виступ, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

33 Центр ЗНО та МД, 
Корнейко А. О. 

Інструктивно-методична 
нарада для відповідальних за 
ЗНО в закладах ПТО та ЗВО 
І–ІІ р. а. «Особливості 
підготовки до процедур 
ЗНО–2019 в коледжах, 
технікумах, училищах» 

03 грудня 35 Обговорення 
проблемних питань 
щодо складання 
ДПА у формі ЗНО 
учнями та 
студентами ПТНЗ, 
ВНЗ І–ІІ р. а. 

 
Протягом року працівники Інституту провели 11 майстер-класів: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

«Особливості 
організації навчання  
в рамках компетентнісно 
орієнтованої моделі 
освітнього процесу»: 
«Організація навчання 
основних методів 
розв’язування 
планіметричних задач» 

24 січня 29 Майстер-клас для 
вчителів математики, 
вироблення 
методичних 
рекомендацій 

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

Майстер-клас  
А. І. Богосвятської, 
кандидата 
філологічних наук, 
доцента кафедри 
гуманітарної освіти 
Львівського ОІППО, 
члена-кореспондента 
НАНО 

15 березня  30 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Методика “Шість 
цеглинок” як інструмент 
формування життєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку» 

21 березня 32 Інформація на сайті 
ВІППО 

4 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л., 
Погонська О. М. 

Майстер-клас вчителів 
образотворчого 
мистецтва, керівників 
гуртків ЗПО 
«Відродження 
народних традицій 
регіону як джерело 
формування 
духовності 
особистості» 
 

28 березня 
 

40 
 

Панорама творчості 
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5 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання,  
Березіна О. М. 

«Використання 
інтерактивних методик 
під час вивчення 
методу проектів» 

16 травня 32 Інформація на сайті 
ВІППО 

6 Відділ виховної 
роботи, 
Червінська Н. Л. 

Майстер-клас вчителів 
музичного мистецтва 
«Формування 
національної ідентичності 
особистості засобами 
музичного фольклору» 

09 жовтня 25 Панорама творчості 
 

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

«Проектна та 
дослідницька 
діяльність з біології  
як чинник особистісного 
розвитку учня» 

17 жовтня 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

8 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Сова О. О. 

Майстер-клас  
з культури мовлення 
Олександра Авраменка – 
науковця, доцента 
Київського ун-ту  
ім. Б. Грінченка, 
заслуженого 
працівника освіти 

31 жовтня  300 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Особливості методики 
та практичних аспектів 
викладання курсу 
“Громадянська 
освіта”» на базі НВК 
№ 9 м. Луцьк 

08 листопада 30 Інформація 
на сайті ВІППО 

10 Відділ природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р. 

Майстер-клас учителів 
хімії «Використання 
ужиткового хімічного 
експерименту у 
викладанні хімії» 

12 грудня 21 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

11 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л., 
Погонська О. М. 

Майстер-клас вчителів 
образотворчого 
мистецтва, керівників 
гуртків ЗПО «Відродження 
народних традицій 
регіону як джерело 
формування духовності 
особистості» 

17 грудня 25 Панорама творчості 
 

 
Протягом року працівники Інституту провели 61 інший різноплановий захід: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Тренувальні збори переможців 
ІІ (обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

10 січня 64 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

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

Засідання координаційної 
робочої групи представників 
релігійних організацій, що 
входять до складу ВРЦ, діячів 
громадських рухів  
та працівників освіти 

14 січня 
 
30 серпня 

12  
 
15 
 

Рудь О. В. –
модератор заходів. 
Виступи. 
Обговорення  
й узгодження 
реалізації завдань 
духовно-морального 
виховання  
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3 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня «Феномен 
Семена Гулака-Артемовського» 
(205 років від дня народження 
Семена Степановича Гулака-
Артемовського, українського 
композитора) 

15 січня 23 Педагогічний діалог  

4 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Навчання членів фахових журі 
ІІ (обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

16 січня 30 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт. 
Критерії оцінювання 

5 Відділ новацій та 
передових 
педагогічних 
технологій, 
Майко С. М. 

Засідання керівників обласних 
авторських лабораторій та 
тему «Педагогічні інновації  
у роботі творчого вчителя» 

17 січня 23 Обмін досвідом. 
Інформація на сайті 
ВІППО 

6 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

ІІ (обласний) тур 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018», 
номінація «Українська мова та 
література» 

22–26 січня 28 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт, 
протоколи 
оцінювання 

7 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

ІІ (обласний) тур 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018», 
номінація «Фізична культура» 

29 січня –  
02 лютого 

26 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт, 
протоколи 
оцінювання 

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

Педагогічний брифінг  
за темою «Від ідеї освітнього 
проекту “На крилах успіху” до 
його реалізації» 

05 лютого 75 Інформація 
на сайті ВІППО 

9 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

ІІ (обласний) тур 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018», 
номінація «Фізика» 

05–09 лютого 24 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт, 
протоколи 
оцінювання 

10 Відділ новацій  
та передових 
педаго-гічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

ІІ (обласний) тур 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018», 
номінація «Німецька мова» 

12–16 лютого 22 Інформація на сайті, 
фотозвіт, протоколи 
оцінювання 

11 Відділ 
початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Ділова гра для завідувачів 
закладів дошкільної освіти 
«Синтез трудової та ігрової 
діяльності в контексті 
комунікативно-мовного 
розвитку»  

21 лютого 31 Інформація 
на сайті ВІППО 

12 Відділ 
інформаційного 
забезпечення 
освіти,  
Гребенюк В. І.  

Лекція до 390-річчя 
книгодрукування в Луцьку 
 

06 лютого 
 

30 Інформація  
на сайтах ВІППО, 
Волинського осередку 
СХПУ, передача  
на ТРК «Аверс» 

13 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня «Майстер 
гармонії» (530 років від дня 
народження Рафаеля Санті, 
італійського живописця, 
архітектора) 

06 березня 25 Педагогічний діалог 
з питання вивчення 
творчості Рафаеля на 
мистецьких уроках 
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14 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М., 
Сова О. О.,  
Жалко Т. Й. 

Літературно-мистецька 
вітальня «Світочі української 
нації» 

14 березня  26 Інформація на сайті 
ВІППО 

15 Відділ 
початкового 
навчання та 
дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Творча майстерня «Сучасні 
інноваційні технології в 
початковій школі» 

14 березня, 
28 листопада 

30 Інформація 
на сайті ВІППО 

16 Відділ новацій та 
передових 
педагогічних 
технологій, 
Вітюк В. В., 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

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

26 березня 180 Програма, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

17 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Презентаційна панель 
«Методична робота» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

18 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В. 

Презентаційна панель 
«Історія» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

19 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Оніщук О. Р 

Презентаційна панель 
«Суспільствознавство» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

20 Відділ 
природничих 
дисциплін,  
Гребенюк Т. С. 

Презентаційна панель 
«Економіка» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

21 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В. 

Презентаційна панель 
«Предмети духовно-
морального спрямування» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

22 Відділ 
інформатики та 
ІКТ,  
Остапчук Л. Р 

Презентаційна панель 
«Інформатика» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

23 Відділ фізико-
математичних 
дисциплін, 
Варемчук В. Я. 

Презентаційна панель 
«Трудове навчання» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

24 Відділ виховної 
роботи,  
Дикий О. Ю. 

Презентаційна панель 
«Здоров’я та фізична 
культура» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

25 Відділ виховної 
роботи,  
Корнейко М. М. 

Презентаційна панель  
«Захист Вітчизни» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

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

Презентаційна панель 
«Початкова освіта» 

26 березня 180 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 
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27 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Дискусійна панель  26 березня 180 Проект положення. 
Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

28 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Вітюк В. В.,  
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Підсумки обласної виставки 
дидактичних і методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 
педагогів Волині». 
Теоретичний блок 

19 квітня 180 Грамоти, подяки, 
дипломи. Програма, 
інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

29 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Вітюк В. В., 
Шинкарук І. В. 

Воркшоп «Методична робота» 19 квітня 60 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

30 Відділ 
початкового 
навчання та 
дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Воркшоп «Початкова освіта» 19 квітня 30 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

31 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В. 
Відділ 
природничих 
дисциплін, 
Гребенюк Т. С. 
Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Оніщук О. Р. 

Воркшоп «Суспільство-
знавство» 

19 квітня 45 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

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

Воркшоп «Інформатика» 19 квітня 25 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

33 Відділ фізико-
математичних 
дисциплін, 
Варемчук В. Я. 
Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Майко С. М. 

Воркшоп «Трудове навчання» 19 квітня 17 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

34 Відділ виховної 
роботи,  
Дикий О. Ю., 
Корнейко М. М. 

Воркшоп «Здоров’я  
та фізична культура» 

19 квітня 30 Інформація на сайті 
ВІППО, фотозвіт 

35 Відділ 
інформаційного 
забезпечення 
освіти, 
Гребенюк В. І. 

Літературні читання до Дня 
матері 

20 квітня 
 

35 Інформація  
на сайтах ВІППО, 
Волинського 
осередку СХПУ 
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36 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Відкриття заключного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 
у номінації «Німецька мова» 

21 квітня 380 Інформація на сайті 
МОН та ВІППО, 
ЗМІ, фотозвіт і 
відеозвіт, програма 

37 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Заключний тур 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 
у номінації «Німецька мова» 

21–28 квітня 45 Інформація на сайті 
МОН та ВІППО, 
ЗМІ, фотозвіт  
і відеозвіт, програма 

38 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М. 

Закриття заключного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018»  
у номінації «Німецька мова» 

28 квітня 360 Інформація на 
сайтах МОН та 
ВІППО, ЗМІ, 
фотозвіт і відеозвіт, 
програма, грамоти, 
подяки, сертифікати 

39 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня 
«Геніальний митець 
скрипкового мистецтва»  
(340 років від дня народження 
Антоніо Вівальді, італійського 
композитора) 

24 квітня 21 Педагогічний діалог  

40 Відділ новацій  
та передових 
педагогічних 
технологій, 
Шинкарук І. В., 
Майко С. М.  

Свято вшанування учасників ІІ 
(обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

10 травня 380 Інформація на сайті 
та ЗМІ, фотозвіт і 
відеозвіт, грамоти, 
подяки, дипломи, 
сертифікати 

41 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

Панорама інноваційних 
технологій в дошкільній освіті 
для вихователів ЗДО 

15 травня 31 Інформація на сайті 
ВІППО 

42 Кафедра педагогіки  
та психології, 
Вітюк В. В., 
Ткачук Н. М. 

Презентація регіонального 
освітнього проекту «Нова 
школа – новий вчитель» 

12 червня 42 Презентація  

43 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Єндрущук С. М., 
Никитюк Л. М. 

Звіти тренерів-педагогів 12,18 червня 32 Звіт  

44 Кафедра 
педагогіки  
та психології, 
Вітюк В. В. 

Дискусійна панель  
із завідувачами методичних 
служб в рамках серпневої 
конференції 

28 серпня 31 Модерування 
дискусійної панелі 
керівників 
методичних служб 

45 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня 
«Професор архітектури»  
(155 років від дня народження 
Владислава Владиславовича 
Городецького, українського 
архітектора) 

05 вересня 25 Педагогічний діалог  

46 Відділ 
інформатики  
та ІКТ, 
Остапчук Л. Р. 

Веб-семінар для керівників 
методичних об’єднань 
вчителів інформатики 
«Організація роботи 
методичних об’єднань 
учителів інформатики» 

12 вересня  24  Збірник електронних 
документів 
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47 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня «Серце, 
віддане музиці» (100 років від 
дня народження Платона 
Іларіоновича Майбороди, 
українського композитора) 

02 жовтня 21 Педагогічний діалог  

48 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Приймачук Л. О. 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
фізики в контексті аналізу 
тестових завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання 2017 
року та перспектив ЗНО–
2018», спільно з відділом 
фізико-математичних 
дисциплін (Савош В. О.) 

06 листопада 
 

26 Презентація  

49 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бацмай С. А.,  
Скрагс Л. 

Творча зустріч з Ольгою 
Мадилос – носієм мови, 
зарубіжним методистом 
видавництва Cambridge 
University Press 

08 листопада  30 Інформація 
на сайті ВІППО 

50 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Сова О. О. 

XVIII Всеукраїнський 
радіодиктант національної 
єдності 

09 листопада  35 Інформація 
на сайті ВІППО 

51 Відділ виховної 
роботи,  
Червінська Н. Л. 

Мистецька вітальня «Природна 
етичність творчості» (90 років 
від дня народження Леоніда 
Федоровича Бикова 
українського режисера, актора 
театру і кіно) 

13 листопада 20  Педагогічний діалог  

52 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Кутовий Р. С. 

Навчально-методичний 
семінар «Особливості 
викладання навчальних 
предметів в контексті аналізу 
тестових завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 
року та перспектив ЗНО–2019»  

14 листопада 
 

78 Презентаційні 
матеріали  

53 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Олевська І. І. 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
української мови у ВНЗ І–ІІ р. а. 
та ПТНЗ в контексті підготовки 
студентів до складання ДПА  
у формі ЗНО», спільно з відді-
лом гуманітарних дисциплін 
(Бондарук Л. М., Сова О. О.) 

15 листопада 
 

36 Презентація  

54 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Приймачук Л. О. 
 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
математики в контексті 
аналізу тестових завдань 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018 року  
та перспектив ЗНО–2019», 
спільно з відділом фізико-
математичних дисциплін 
(Трачук Т. В.) 

15 листопада 
 

67 Презентація  

55 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Кутовий Р. С. 
 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
історії України в контексті 
аналізу тестових завдань 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018 року та 
перспектив ЗНО–2019»  
(за участі ЛРЦОЯО) 

15 листопада 
 

26 Презентація  
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56 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Кутовий Р. С. 
 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
історії України у ЗВО І–ІІ р. а. 
та ЗПТО в контексті 
підготовки студентів до 
складання ДПА у формі ЗНО» 
(за участю ЛРЦОЯО) 

03 грудня 
 

29 Презентації  

57 Центр ЗНО  
та моніторингових 
досліджень, 
Олевська І. І. 

Навчально-методичний семінар 
«Особливості викладання 
математики у ЗВО І–ІІ р. а. та 
ЗПТО в контексті підготовки 
студентів до складання ДПА у 
формі ЗНО» (за участю 
ЛРЦОЯО) 

03 грудня 
 

26 Презентації  

58 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін,  
Заїка О. О. 

Творча зустріч вчителів 
німецької мови з лектором 
DAAD (Німецька служба 
академічних обмінів) Андре 
Бьомом 

07 грудня  17 Сертифікати  

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

Методичний діалог 
«Формування у вихованців 
навичок спілкування і 
ефективної взаємодії з іншими 
дітьми, дорослими людьми»  

12 грудня 28 Інформація 
на сайті ВІППО 

60 Відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М. 

Обласне літературно-
мистецьке свято «Різдво йде!» 
для учнів, які вивчають 
польську мову 

14 грудня  150 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

Панорама досвіду роботи для 
вихователів ЗДО «Соціалізація 
дітей дошкільного віку  
в процесі залучення їх  
до енергозбереження» 

18 грудня 29 Інформація 
на сайті ВІППО 

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

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

Школа фахової майстерності «Професійний саморозвиток учителя математики в 
неперервній педагогічній освіті». Керівник Трачук Т. В. 

Діяльність школи спрямовано на вдосконалення професійної компетентності вчителів 
математики. Значну увагу приділено формуванню мережевої культури педагога. На заняттях 
школи розроблено науково-методичні рекомендації вчителям щодо формування 
інтегративної якості особистості, яка поєднує загальну культуру роботи з інформацією, 
уміння використовувати інтернет-технології для створення освітнього середовища і яка 
проявляється у взаємодії з усіма учасниками педагогічного процесу через наставницьку 
діяльність. Визначено критерії формування основ змісту мережевої культури педагога: 
ціннісне ставлення до мережевої педагогічної діяльності, технологічна активність у мережі 
та використання мережевих технологій для професійного саморозвитку. 

«Навчально-методичне забезпечення підготовки школярів до обласної математичної 
олімпіади імені Акад. М. П. Кравчука» (перше заняття, 20 січня, ВІППО). Оновлено 
(доповнено) збірник нестандартних задач специфічної тематики на електронних носіях. 

«Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів дев’ятих класів до ДПА» (друге 
заняття, 10 березня, ВІППО). Оновлено матеріали навчального видання «Збірник завдань для 
атестаційних письмових робіт з математики. 9 клас»: укладено новими тестовими 
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завданнями відкритої форми першу частину варіантів 1–12. Зміст завдань відповідає 
державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з математики. 

Розроблено методичні рекомендації методистам районних (міських) методичних 
кабінетів, керівникам ЗНЗ, вчителям щодо організації роботи з математично обдарованими 
дітьми.  

Авторська школа вихователя-методиста ДНЗ № 10 Гніровської О. З. «Модель організації 
методичної роботи в ЗДО» (29 січня – 02 лютого, Березіна О. М.).  

Школа методиста-новатора (для керівників м/о вчителів початкових класів ОТГ) 
Засідання 1. Підготовка вчителів початкових класів до формування соціальних навичок учнів 
початкової школи у курсі «Основи здоров’я» (за програмою проекту «Вчимося жити разом»). 
Лютий, Ткачук Н. М., Поліщук Н. А., Єндрущук С. М., ВІППО. 

Авторська майстерня вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Козлиничі 
Ковельського р-ну (Поворської ОТГ), кандидата філологічних наук Бусел С. В. «Формування 
читацької культури й активності учня як духовно розвиненої особистості: авторська 
методика викладання літератури» (26 квітня). 

 
Школа молодого педагога 
Протягом року працівники Інституту організували і провели 20 засідань школи молодого 

педагога (вихователя, психолога тощо): 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

«Формування 
позитивної мотивації  
до навчання  
у молодших школярів» 

10 січня 23 Інформація 
на сайті ВІППО 

2 Відділ початкового 
навчання  
та дошкільного 
виховання, 
Березіна О. М. 

«Реалізація діяльнісного 
підходу в контексті 
формування життєвої 
компетентності 
особистості дошкільника»  

Січень 28 Інформація  
на сайті ВІППО 

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

Обласна школа 
молодого вчителя 
математики з проблеми 
«Проектування 
професійної самоосвіти 
вчителя математики» 

05 лютого 
 

30 Методичні 
рекомендації 

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

«Особливості 
використання 
релігійного аспекту в 
освітньому процесі» 
(школа молодого 
педагога КДМС) 

15 березня 
 
20 травня  
 
12 жовтня 

22 
 
7 
 
9 
 

Тестовий контроль 

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

Семінар-практикум 
молодих учителів 
географії «Формування 
вмінь учнів як одного з 
основних компонентів у 
змісті географічної 
освіти через практичну 
спрямованість навчання» 

28 березня 11 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Обласна школа молодого 
вчителя математики з 
проблеми «Проектування 
професійної самоосвіти 
вчителя математики» 

05 квітня 30 Методичні 
рекомендації 
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7 Відділ природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р., 
Мацюк Л. М. 

Семінар-тренінг 
молодих учителів хімії 
та біології «Міжпредметна 
інтеграція знань – шлях 
до формування ключових 
компетентностей учнів» 

18 квітня 19  Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Обласний семінар-
практикум вчителів 
фізики (стаж роботи до 
трьох років) «Розвиток 
продуктивних умінь 
старшокласників під час 
вивчення фізики 
засобами інноваційних 
технологій» 

26 червня 21 Методичні 
рекомендації 

9 Відділ гуманітарних 
дисциплін, 
Бондарук Л. М. 

«Сучасний урок 
зарубіжної літератури: 
традиції та інновації» 

12 вересня  19 Інформація на сайті 
ВІППО 

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

«Від “майданчика 
пригод” до ігрових 
медіа дидактичних  
та технічних засобів 
формування життєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку» 

13 вересня 26 Інформація  
на сайті ВІППО 

11 Відділ природничих 
дисциплін, 
Кащенюк М. Р., 
Мацюк Л. М. 

Семінар-практикум 
молодих учителів хімії 
та біології «Шляхи 
підвищення 
ефективності сучасного 
уроку хімії та біології» 

26 вересня  24  Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Семінар-практикум 
молодих учителів 
географії «Роль учителя 
як організатора 
навчально-пізнавальної 
діяльності учнів  
з освоєння змісту географії» 

27 вересня 10 Методичні 
рекомендації, 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Обласна школа 
молодого вчителя 
математики з проблеми 
«Проектування 
професійної самоосвіти 
вчителя математики» 

27 вересня 30 Методичні 
рекомендації 

14 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Сова О. О. 

Обласний семінар школи 
молодого педагога – 
учителя української 
мови і літератури 
«Компетентнісні підходи 
до викладання українсь-
кої мови і літератури» 

04 жовтня  15 Інформація на сайті 
ВІППО 

15 Відділ гуманітарних 
дисциплін,  
Бацмай С. А., 
Бондарук Л. М., 
Заїка О. О.  

«Діяльнісний  
та компетентнісний 
підходи до навчання 
іноземних мов» 

09 жовтня  9 Інформація на сайті 
ВІППО 

16 Відділ інформатики 
та ІКТ,  
Остапчук Л. Р. 

 «Олімпіадні задачі  
з інформатики  
та інформаційних 
технологій» (для 
молодих учителів) 

24 жовтня  20  Збірник задач 
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17 Відділ з питань 
управлінської 
діяльності та 
інклюзивної освіти, 
Барановська Р. Є. 

Семінар молодих 
вихователів 

21 листопада 35 Методичні 
рекомендації 

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

Обласний семінар-
практикум вчителів 
фізики (стаж роботи до 
трьох років) «Розвиток 
готовності вчителів 
фізики до організації 
самостійного 
розв’язування задач 
учнями 7–11 класів» 
 

10 грудня 22 Методичні 
рекомендації 

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

Обласна школа 
молодого вчителя 
математики з проблеми 
«Проектування 
професійної самоосвіти 
вчителя математики» 

12 грудня 
 

30 Методичні 
рекомендації 

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

Тренінг для керівників 
шкіл молодих педагогів 
«Кооперативне 
навчання молодших 
школярів» 

12 грудня 20 Інформація 
на сайті ВІППО 

 
Школа резерву керівних кадрів закладів освіти  – п’ять засідань 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-сть 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Семінар з теми «Наукова 
організація праці керівника 
освітнього закладу. 
Навчально-педагогічна 
документація та вимоги  
до її ведення» 

16 лютого 32  Анкетування, 
визначення рівня 
сформованості 
професійної 
культури 
майбутнього 
керівника ЗО 

2 Кафедра менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Семінар-практикум з теми 
«Маркетингова діяльність 
керівника сучасного 
закладу освіти в умовах 
реформування галузі» 

23 березня 28  Діагностика знань 
з освітнього 
маркетингу 

3 Кафедра менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Науково-практичний 
семінар з теми «Інноваційні 
технології в управлінській 
діяльності закладів освіти. 
Підготовка та проведення 
засідання педагогічної 
ради» 

18 травня 31  Розробка методики 
«Здатність бути 
лідером в умовах 
реформування 
освіти» 

4 Кафедра менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 

Підсумкове заняття Школи 
резерву керівних кадрів 
закладів освіти міста у 
формі круглого столу з 
теми «Закон України “Про 
освіту” та академічна, 
організаційна, фінансова і 
кадрова автономія закладів 
освіти» 

31 травня 28 Підсумкове 
тестування 
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5 Кафедра менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Семінар-практикум з теми 
«Комунікативна 
компетентність керівника 
закладу освіти. Конфлікти 
та шляхи їх вирішення» 

28 вересня 23 Тестування  
на визначення 
самооцінки своїх 
комунікативних  
та організаторських 
здібностей 

 
Авторські лабораторії 

У 2018 році при ВІППО функціонувало 25 обласних авторських лабораторій, які 
працювали за планами, затвердженими науково-методичною радою ВІППО (протокол № 1 
від 15.02.2018 р.). 

Професійне становлення педагога, ефективне виконання ним функціональних обов’язків 
можливе лише за належної організації всіх форм підвищення кваліфікації. Фундамент 
утвореної системи навчання педагогічних працівників складають провідні андрагогічні 
принципи, які спрямовані на реалізацію суспільних та індивідуальних освітніх потреб 
дорослої людини щодо її професійного, загальнокультурного та наукового рівнів. 

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

Основними завданнями обласної авторської лабораторії були: 
– 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 над розробкою, апробацією та впровадженням у 

практику роботи закладів освіти нових концепцій та ідей, спрямованих на поглиблення 
змісту та якості освіти; інформаційно-методичним і змістово-технологічним супроводом 
проблем, над якими працюють лабораторії; розвитком професійної майстерності освітян 
області. 

Обласні авторські лабораторії створено на базі досвіду роботи педагогічних працівників, 
що мають звання «заслужений вчитель України», переможців та лауреатів всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року»: 

– Бортник Аліни В’ячеславівни, вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 26 Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016». Проблема: Використання ППЗ на уроках математики як 
ефективний ресурс вивчення математики; 

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

– Бондаря Віталія Олексійовича, вчителя правознавства КЗ «Луцький НВК № 9», лауреата 
ІІІ (заключного) туру ХХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». Проблема: 
Розвиток критичного мислення особистості засобами шкільної правової освіти; 

– Бусел Світлани Володимирівни, вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст. 
с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук, вчителя-методиста. 
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Проблема: Формування читацької культури й активності учня як духовно розвиненої 
особистості: авторська методика викладання літератури; 

– Гах Оксани Степанівни, вчителя економіки КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 
№ 26 Луцької міської ради», вчителя-методиста. Проблема: Інтерактивні методики 
викладання в курсі за вибором «Фінансова грамотність»; 

– Денисюк Наталії Михайлівни, вчителя географії КЗ «Луцький навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», лауреата 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». Проблема: Реалізація творчого потенціалу 
особистості на засадах діяльнісного підходу; 

– Жумик Лідії Володимирівни, вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний 
комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”», лауреата Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2007», вчителя-методиста. Проблема: Активізація пізнавальної 
діяльності учнів через інноваційні технології; 

– Косміної Таміли Іванівни, вчителя біології КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”», переможця ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2012». Проблема: Розвиток пізнавального 
інтересу і творчої активності учнів інформаційно-комунікаційними засобами; 

– Лабнюк Оксани Михайлівни, вчителя інформатики КЗ «Луцький НВК № 9», переможця 
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013». Проблема: Розвиток 
практичного мислення учня шляхом впровадження вільного програмного забезпечення та 
технологій Web 2.0 в навчально-виховний процес; 

– Лесик Лариси Яківни, вчителя фізики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10 міста 
Ковеля, вчителя-методиста. Проблема: Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів 
при вивченні фізики; 

– Лукашевської Ірини Василівни, вчителя зарубіжної  літератури Луцької 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 16, переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу  «Учитель року – 2011». Проблема: Розвиток логічного мислення учнів як складова 
формування креативної особистості школяра; 

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

– Піменової Тетяни Василівни, вчителя англійської мови КЗ «Луцька гімназія № 18 
Луцької міської ради», лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012». Проблема: 
Керування навчальною діяльністю учнів у процесі самостійного опанування вокабуляром на 
уроках англійської мови; 

– Поповича Юрія Васильовича, вчителя предмета «Захист Вітчизни» Волинського 
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні, 
переможеця ІІІ (заключного) туру ХХІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». 
Проблема: Використання проектних технологій на уроках з предмета «Захист Вітчизни»; 

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

– Прокопів Наталії Анатоліївни, вчителя образотворчого мистецтва Ковельської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 12, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2011». Проблема: Корекція проявів девіантної поведінки учнів на уроках образотворчого 
мистецтва; 

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

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

– Рудницької Ольги Борисівни, вчителя української мови та літератури КЗ «Луцький 
навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”», переможця 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002», заслуженого вчителя України. Проблема: 
Навчально-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках української мови і літератури 
як невід’ємний складник розвитку творчої особистості; 

– Сущика Михайла Михайловича, вчителя хімії Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. 
с. Павлівка Іваничівського району, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2012». Проблема: Використання проблемного навчання як одного із засобів 
формування пізнавального інтересу у процесі вивчення хімії; 

– Теплякової Світлани Миколаївни, вчителя трудового навчання КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ст. №10 – професійний ліцей Луцької міської 
ради». Проблема: Реалізація творчого ресурсу особистості засобами уроків трудового навчання; 

– Трофимчук Світлани Вікторівни, вчителя англійської мови Луцької гімназії № 18, 
лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», вчителя-методиста. Проблема: 
Роль сучасного автономного  вчителя у формуванні сучасного автономного учня; 

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

– Ягодинець Наталії Олексіївни, вчителя початкових класів Ковельської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ст. № 1, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 
– 2011», заслуженого вчителя України. Проблема: Формування природознавчої 
компетентності молодших школярів; 

– Янчук Ольги Адольфівни, вчителя образотворчого мистецтва КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради». Проблема: Здоров’язбережні 
технології сучасного уроку образотворчого мистецтва. 

 
Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 
У 2018 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду 

17 педагогів та педагогічних колективів області: 
Адреса досвіду: 

П.І.Б., посада, навчальний заклад Тема досвіду Відповідальний 

Антонюк Світлани Михайлівни, 
бібліотекаря Комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 
– ліцей” Луцької міської ради» 

Шкільна бібліотека – 
інформаційний центр навчального 
закладу 

Романюк Н. С. 

Борох Світлани Петрівни, вихователя 
дошкільного навчального закладу № 2 
м. Каменя-Каширського 

Формування сенсорно-пізнавальної 
компетенції у дітей дошкільного 
віку 

Березіна О. М. 

Бортнік Аліни В’ячеславівни, вчителя 
математики Комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс  
№ 26 Луцької міської ради» 

Використання ППЗ на уроках 
математики як ефективний ресурс 
вивчення предмета 

Трачук Т. В. 

Горбач Алли Євгеніївни, вчителя географії 
НВК «Нововолинська спеціалізована 
школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум 
Нововолинської міської ради» 
 

Інтерактивні форми навчання в 
контексті оптимізації процесу 
викладання географії 

Григор’єва Н. В. 
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Дирекції закладу КЗ «Луцька гімназія № 21 
імені М. Кравчука Луцької міської ради» 

Управлінський супровід реалізації 
завдань проблемного питання 
навчального закладу 

Шинкарук І. В. 

Кантор Тетяни Володимирівни, директора 
Нововолинської спеціальної 
загальноосвітньої школи  
№ 9 Волинської обласної ради  

Забезпечення оптимального 
корекційно-розвиткового простору 
як умова успішного 
самоствердження особистості 
школяра з особливостями 
психофізичного розвитку 

Барановська Р. Є. 
 

Клепанчук Оксани Володимирівни, 
практичного психолога ОЗ НВК 
«Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – ліцей» Маневицького району  

Програма інтерактивних занять з 
розвитку лідерських якостей 
старшокласників «Мистецтво бути 
першим» 

Казмірчук Н. М. 

Колективний досвід дошкільного 
навчального закладу № 26 м. Луцьк  

Морально-етичне виховання як 
складова громадянської освіти дітей 
дошкільного віку 

Шинкарук І. В. 

Круковець Лариси Іванівни, вчителя 
німецької мови Княгининівської 
спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ 
ступенів «Центр освіти та соціально- 
педагогічної підтримки»  

Організація роботи з обдарованими 
дітьми 

Заїка О. О. 

Нестерук Надії Феодосіївни, вчителя 
зарубіжної літератури та російської мови 
Загальноосвітньої школи І–ІІ ст. 
с. Любешівська Воля Любешівського 
району 

Розвиток комунікативних 
здібностей учнів на уроках 
зарубіжної літератури і російської 
мови з використанням інноваційних 
методів навчання 

Бондарук Л. М. 

Ніщик Юліани Вадимівни, вчителя 
інформатики Загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступеня с. Раків Ліс Камінь-Каширського 
району 

Розв’язування чисельних і 
оптимізаційних задач за допомогою 
табличного процесора 

Остапчук Л. І.,  
Гісь І. В. 
 

Пугача Романа Івановича, вчителя 
географії Загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів с. Піщане Камінь-Каширського 
району  

Формування інформаційної 
компетентності засобами ІКТ на 
уроках географії 

Григор’єва Н. В. 
 

Радобенко Вікторії Ярославівни, вчителя 
біології Загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступеня с. Дуліби Турійського району  

Інноваційний підхід до формування 
пізнавальної активності школярів на 
уроках біології 

Мацюк Л. М. 

Рафалович Галини Федосіївни, вчителя 
біології Загальноосвітньої школи І–ІІ 
ступеня с. Ощів  
Горохівського району  

Організація дослідницької 
діяльності учнів на уроках біології  

Мацюк Л. М. 

Садового Миколи Віталійовича, вчителя 
історії ОЗ НВК «Колківська 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів –
ліцей» Маневицького району  

Активізація опорних знань на 
уроках історії 

Мочкіна Л. І. 

Степанченко Майї Василівни, вчителя 
фізики Володимир-Волинської гімназії 
імені Олександра Цинкаловського 
Володимир-Волинської міської ради 

Формування творчої компетентності 
учнів на основі інтеграції 
природничих дисциплін 

Савош В. О. 
 

Ступчик Зої Романівни, вчителя 
англійської мови Нововолинської гімназії 
Нововолинської міської ради 

Інтерактивні форми роботи на 
уроках англійської мови  
 

Бацмай С. А. 

 
Протягом року в Інституті працювало 12 творчих груп, творчих майстерень, зокрема: 
Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі напрацювання 

педагогів Волині, що викладають КДМС» (24 травня, ВІППО – результати роботи: 
визначення переможців ХІІІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС», проведено експертизу 
27 робіт). Травень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 
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Творча група вчителів економіки, які викладають фінансову грамотність, «Методика 
проведення турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність та економіка» (30 січня, 
ВІППО, розроблено методичні рекомендації). Гребенюк Т. С. 

Творча група вчителів географії «Практика реалізації наскрізних змістових ліній під час 
вивчення шкільного курсу географії» (23 лютого, 26 жовтня, ВІППО, розроблено методичні 
рекомендації). Григор’єва Н. В. 

Творча група вчителів предметів мистецької освітньої галузі «Ціннісний потенціал 
предметів художньо-естетичного циклу в контексті реалізації ідей Нової української школи» 
(25 вересня, 17 жовтня, 11 грудня, ВІППО, розглянуто напрямки проведення професійної 
підготовки вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», які навчатимуть учнів перших класів 
у 2019/2020 н. р., відділ виховної роботи). Червінська Н. Л. 

Творча група вчителів інформатики «Вільне програмне забезпечення у закладах загальної 
середньої освіти» (04 квітня, ВІППО, методичний порадник «Використання вільного 
програмного забезпечення в навчальному процесі»). Остапчук Л. Р. 

Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька Піддубної Л. А. 
«Використання методу проектів в освітньому процесі ДНЗ» (12–23 лютого, 26 учасників. 
Інформація на сайті ВІППО). Березіна О. М. 

Творча група педагогів ЗДО м. Луцька «Організована навчально-пізнавальна діяльність 
дітей старшого дошкільного віку» (18 січня – ВІППО, 15 березня – ЗДО № 32 м. Луцька, 
25 квітня – ЗДО № 10 м. Луцька, 14 червня – ЗДО № 6 м. Луцька, 11 жовтня – ВІППО. 
Розроблено методичні рекомендації). Березіна О. М. 

Творча група учителів української мови і літератури «Інноваційні освітні технології 
викладання української мови і літератури» (9 учасників, 2 засідання: 11 квітня, 14 травня). 
Сова О. О. 

Творча група вчителів німецької мови «Перспективи розвитку співпраці» в рамках угоди 
про співпрацю між Інститутом та спілкою «Мости дружби в Україну» (Німеччина). 
2 засідання: 19 березня (8 осіб); 29 жовтня (7 осіб). Розробка методичного посібника з 
країнознавства «Харчові звички в Німеччині»; розробка методичного посібника з 
країнознавства «Житло в Німеччині». Заїка О. О. 

Творча група вчителів французької мови «Іншомовна освіта як складова життєвого 
успіху». Засідання 09 жовтня, ВІППО. Результати роботи: 1) урахування оновленого змісту і 
творче використання нових технологій та дидактичних матеріалів при створенні ефективної 
системи навчання французької мови у початковій школі; 2) обговорення календарно-
тематичних планів з урахуванням змін у програмах; 3) розробка поурочного план-конспекту; 
4) визначення алгоритму оцінювання навчальних досягнень учнів; 5) старт модуля 
«Побудова дидактичної одиниці» навчальної платформи PRO FLE+. Ураєва І. Г. 

Творча група вчителів історії «Інноваційні технології викладання історії в школах». 
(28 вересня, ВІППО. Результати: публікації в журналі «Педагогічний пошук», № 1, № 4). 
Мочкіна Л. І. 

Творча група вчителів зарубіжної літератури в рамках проекту «Філологічний олімп». 
(2 засідання: 22 березня, 28 листопада; результати: розробка тренінгових занять для вчителів-
словесників – «Педагогічний пошук», № 4). Бондарук Л. М. 

 
3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 
Учитель року – 2018 

Проведено перший та другий (обласний) тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2018» у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична 
культура». 
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У першому турі Конкурсу взяли участь 243 педагоги: у номінації «Українська мова та 
література» – 84, «Німецька мова» – 29, «Фізика» – 46, «Фізична культура» – 84. 

Згідно з рішенням оргкомітету другого (обласного) туру Конкурсу до участі в ньому було 
допущено 54 педагоги області. У другому (обласному) турі Конкурсу взяли участь 
49 педагогів. З них: 13 учителів у номінації «Українська мова та література», 8 – «Німецька 
мова», 12 – «Фізика», 16 – «Фізична культура». 

Успішно виступили вчителі міста Луцька, двоє з яких стали переможцями, двоє – 
лауреатами. Переможцями в одній та лауреатами у двох номінаціях стали педагоги 
Маневицького району. Перемогу в одній номінації здобув педагог Локачинського району. 
Лауреатами у трьох номінаціях стали педагоги міста Нововолинська; у двох – 
Старовижівського району; в одній – Ківерцівського, Луцького, Іваничівського, Володимир-
Волинського, Ратнівського районів, міст Ковеля та Володимира-Волинського, Волинського 
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні. 

Активну роботу з творчими педагогами проведено працівниками методичних кабінетів 
міст Луцька (Куляк С. В.) та Нововолинська (Хвіщук О. В.), Ковеля (Верчук С. С.), 
Маневицького (Пацаманюк С. В.), Локачинського (Журавлюк В. М.), Луцького 
(Врублевська О. Й.), Старовижівського (Демчук Г. В.), Ратнівського (Ганжа Т. А.), 
Іваничівського (Богун Н. З.), Ківерцівського (Мачушинець Г. В.), Рожищенського 
(Сидорук В. А.), Володимир-Волинського (Страхорчук Л. А.), Шацького (Приступа Н. Г.) 
районів; відділу освіти, соціального захисту, культури, сім’ї, молоді та спорту Поромівської 
ОТГ (Жук Н. А.); Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної сотні (Угринович Г. П.). 

Протягом 22 січня – 16 лютого на базі закладів загальної середньої освіти міста Луцька та 
Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки» проведено другий (обласний) тур Конкурсу. 

Вагому організаційну роботу щодо створення належних умов для проведення конкурсних 
випробувань здійснено методичним кабінетом управління освіти Луцької міської ради 
(Куляк С. В.), комунальними закладами «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія 
№ 14 імені Василя Сухомлинського» (Кардаш М. М.), «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9» (Дубина О. Д.), «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького» 
(Мишковець О. А.), «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 22 – ліцей”» Луцької міської ради (Кучер Л. В.), Княгининівською 
спеціалізованою школою-інтернатом І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» (Возняк Є. М.).  

Учасники продемонстрували фахову майстерність у таких конкурсних випробуваннях: 
«Тестова робота», «Методичний практикум», «Практична робота», «Навчальний проект», 
«Урок». Журі Конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників, глибоку 
обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, 
методики викладання відповідних предметів, розуміння головної мети освіти – реалізації 
нової стратегії навчання як важливої складової розвитку особистості, створення освітньої 
моделі, яка відповідає потребам сьогодення.  

Переможцями другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 
стали педагоги: Мицюк Ярослав Олександрович, вчитель фізичної культури комунального 
закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради»; Никитюк Віктор 
Миколайович, вчитель фізики опорного навчального закладу «Навчально-виховний 
комплекс “Локачинська ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія”»; Цвітенко Віра Миколаївна, вчитель 
української мови та літератури загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені  Андрія  
Снітка смт Маневичі; Яковчук Михайло Володимирович, вчитель німецької мови 
комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради». 
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Никитюк Віктор Миколайович, вчитель фізики опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс “Локачинська ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія”» та Яковчук 
Михайло Володимирович, вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія 
№ 18 Луцької міської ради» здобули перемогу в третьому (заключному) турі всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2018». 

Районні (міські), обласний та заключний тури підтвердили значимість Конкурсу 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 – 2019» 

В області проведено перший (зональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2019» за таким алгоритмом: 

1. Через сайт ВІППО та лист ВІППО інформовано педагогічних працівників області про 
оголошення конкурсу (відповідно до наказу МОН) – червень 2019 р. 

2. Через сайт ВІППО та лист ВІППО інформовано педагогічних працівників про умови та 
порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» та реєстрацію на 
конкурс (відповідно до листа ВІППО) – вересень 2019 р. 

3. Розміщено списки зареєстрованих на сайті ВІППО.  
4. Визначено зони проведення першого туру за підсумками реєстрації (усіх учасників 

розподілено між зонами). 
5. Підготовлено проект наказу управління освіти ОДА про визначення зон та проведення 

першого туру. 
6. Визначено терміни проведення другого туру (календар проведення). 
 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОГО ТУРУ КОНКУРСУ 
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019» У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

1. Кількість учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 
у розрізі номінацій. 

 
 

Предмет Вч. інкл. класу Географія «Захист Вітчизни» Основи здоров’я Франц. мова Всього 
Кількість учасників 14 71 25 64 3 177 
% загальної кількості 8 % 40 % 14 % 36 % 2 % 

  
2. Територіальне розміщення закладів освіти учасників першого туру всеукраїнського 

конкурсу  «Учитель року – 2019». 
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Предмет Вч. інкл. класу Географія «Захист Вітчизни» Основи здоров’я Франц. мова Всього 
Район  3 35 11 32  81 
Місто  7 14 4 9 3 37 
ОТГ 4 22 10 23  59 
Всього 14 71 25 64 3 177 

 
3. Склад учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». 

 
 

4. Кількість учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», які 
представляють заклади освіти об’єднаних територіальних громад. 

 
 

5. Стать учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». 

 
 

6. Стать учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 
у номінаціях. 
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7. Якісний склад учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019».  Педагогічні звання. 

 
 

8. Якісний склад учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019». Кваліфікаційні категорії. 

 
 

9. Якісний склад учасників першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2019». Педагогічний стаж. 
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Організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти здійснено на 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2018 р. № 183 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році», наказу управління освіти, науки та молоді 
Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2018 р. № 161 «Про проведення І 
етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році». 

Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 
адміністрації від 09 жовтня 2018 року № 539 «Про підсумки І етапу Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 
освіти у 2018 році» визначено переможців І етапу конкурсу в категоріях: 

«Навчальні програми» за дослідницько-експериментальним напрямом 
(наукові відділення «Історія» та «Науки про Землю»): 

– рукопис навчальної програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального 
напряму секції «Історія України та історичне краєзнавство» Кінд-Войтюк Наталії Василівни, 
кандидата історичних наук, керівника секції комунальної установи «Волинська обласна 
Мала академія наук», доцента кафедри Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки; 

– рукопис навчальної програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального 
напряму секції «Етнологія» Пащук Олени Іванівни, керівника секції комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя історії загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів № 5 м. Ковеля; 

– рукопис навчальної програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального 
напряму секції «Кліматологія та метеорологія» Федонюк Віталіни Володимирівни, кандидата 
географічних наук, керівника секції комунальної установи «Волинська обласна Мала 
академія наук», доцента кафедри Луцького національного технічного університету;  

«Навчальні програми» за еколого-натуралістичним напрямом: 
– рукопис навчальної програми з позашкільної освіти «Програма гуртка “Ландшафтний 

дизайн”» Майсак Наталії Сергіївни, методиста Ковельської станції юних натуралістів; 
«Навчальна література» за дослідницько-експериментальним напрямом  

(наукові відділення «Історія» та «Науки про Землю»): 
– рукопис навчально-методичного посібника «Літня практика з гідрології» Галалюк 

Наталії Анатоліївни, керівника секції комунальної установи «Волинська обласна Мала 
академія наук», вчителя географії Рокинівського навчально-виховного комплексу 
Княгининівської сільської ради Волинської області; 

– рукопис методичного посібника «Використання технології візуалізації у підготовці 
слухачів Малої академії наук України до написання контрольної роботи з історії України» 
Оришкевич Олени Миколаївни, керівника гуртка комунальної установи «Волинська обласна 
Мала академія наук», вчителя історії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія” смт Голоби»; 

«Навчальна література» за еколого-натуралістичним напрямом: 
– рукопис методичних рекомендацій «Генетичні основи селекції рослин» Лісовської 

Тетяни Павлівни, кандидата біологічних наук, керівника гуртка комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук», доцента кафедри Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; 

– рукопис методичних рекомендацій «Дослідницька діяльність учнів в процесі вивчення 
екології» Музиченко Оксани Семенівни, кандидата біологічних наук, керівника гуртка 
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комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», доцента 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

«Навчальна література» за туристсько-краєзнавчим напрямом: 
– рукопис хрестоматії «Рідний край та його історія у творах волинських письменників» 

Гнатюка Віталія Дмитровича, методиста Центру туризму, спорту та екскурсій управління 
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, Гнатюк Марії 
Віталіївни, вчителя української мови та літератури загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
с. Рованці Луцького району Волинської області; 

– рукопис посібника «Весняна книжечка» Мацишин Марії Ярославівни, інструктора 
Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації, Степанюк Наталії Анатоліївни, Топольської Тетяни Володимирівни, 
вихователів дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 26 м. Луцька; 

– рукопис словника-довідника «Спортивне орієнтування» Пика Мирослава Петровича, 
методиста, керівника гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2018 № 1303 «Про 
підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році» переможцем визнано рукопис 
методичних рекомендацій «Дослідницька діяльність учнів в процесі вивчення екології» 
Музиченко Оксани Семенівни, кандидата біологічних наук, керівника гуртка комунальної 
установи «Волинська обласна Мала академія наук», доцента Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 

Лауреатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році стали: 

– рукопис методичних рекомендацій «Генетичні основи селекції рослин» Лісовської 
Тетяни Павлівни, кандидата біологічних наук, керівника гуртка комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук», доцента кафедри Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки;  

– рукопис методичного посібника «Використання технології візуалізації у підготовці 
слухачів Малої академії наук України до написання контрольної роботи з історії України» 
Оришкевич Олени Миколаївни, керівника гуртка комунальної установи «Волинська обласна 
Мала академія наук», вчителя історії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія” смт Голоби»; 

– рукопис словника-довідника «Спортивне орієнтування» Пика Мирослава Петровича, 
методиста, керівника гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. (Відділ 
виховної роботи, Никитюк І. В., Погонська О. М. Березень-липень). 

 
Організацію та проведення 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників закладів  позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації 
«Методист – 2018» здійснено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
09.10.2017 № 1357 та наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації від 01.11.2017 № 627 «Про проведення 2-го (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів  позашкільної 
освіти “Джерело творчості” у номінації “Методист – 2018”». 

Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 
адміністрації «Про підсумки 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості” у номінації 
“Методист – 2018” від 26 лютого 2018 року № 103 визначено переможців обласного етапу 
конкурсу в номінаціях: 

118 

 



«Методист дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти» – Кулібабу 
Ольгу Андріївну, методиста комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 
(перше місце); 

«Методист еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти»: Пшибельського 
Володимира Володимировича, методиста Волинського обласного еколого-натуралістичного 
центру (перше місце); Майсак Наталію Сергіївну, методиста Ковельської станції юних 
натуралістів (перше місце); 

«Методист науково-технічного напряму позашкільної освіти» – Калугіну Ірину 
Миколаївну, методиста Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління 
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (перше місце), Філонюк 
Аллу Віталіївну, методиста комунального закладу «Луцький міський Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» (друге місце); 

«Методист туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти» – Яцюк Ольгу 
Богданівну, методиста Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та 
молоді Волинської обласної державної адміністрації (перше місце), Корець Ніну 
Миколаївну, методиста Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості (друге місце); 

«Методист художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» – Косянчук Ірину 
Володимирівну, методиста Камінь-Каширського районного будинку дитячої та юнацької 
творчості (друге місце), Посполітак Людмилу Дмитрівну, методиста комунального позашкільного 
навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка» (третє місце). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2018 № 751 «Про 
підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Методист – 2018”» переможцем 
другого (очного) туру 3-го етапу Конкурсу від Волинської області стала Яцюк Ольга 
Богданівна, методист Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та 
молоді Волинської обласної державної адміністрації (перше місце), а лауреатом (ІІ місце) – 
Кулібаба Ольга Андріївна, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала 
академія наук». (Відділ виховної роботи, Никитюк І. В., Погонська О. М. Січень–березень). 

У співпраці із методистами Р(М)МК, працівниками ОТГ організовано і проведено 
фестиваль уроків курсів духовно-морального спрямування (ЗЗСО Волинської обл.). 
(Сташенко М. О., Рудь О. В. Січень). 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних 
закладах системи освіти України. Матеріали переможців надіслані до Комітету з 
фізичного виховання та спорту МОН України. (Березіна О. М. Січень–травень). 

Координація та участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерної для вчителів-
словесників «Соняшник-учитель – 2018». (Сова О. О.). 

Інформаційно-видавничий супровід організації та проведення обласного і всеукраїнського 
турів конкурсу «Учитель року – 2018». (Працівники ВІЗО. Січень–травень). 

 
4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, а також наказів та 

розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» та управління освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 
обдарованої учнівської молоді протягом року Інститутом здійснено системну організаційну, 
науково-методичну роботу. Статистичні дані роботи з обдарованою учнівською молоддю в 
контексті проведення учнівських олімпіад свідчать, що цей вид інтелектуальних змагань є 
найбільш масовим, адже за підсумками поточного навчального року загальна кількість 
учасників усіх етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів у Волинській області 
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становить 101 293 учасники (в тому числі: І етап – 80 463 учні, ІІ етап – 19 308, ІІІ етап – 
1439, ІV етап – 83 учні) (діаграма 1). Ця статистика підтверджує, що методистами Інституту 
здійснено масштабну організаційну роботу з проведення олімпіад, адже ІІІ етап олімпіад з 
навчальних предметів проводився в один тур (теоретичний) з 13 предметів і у два тури 
(практичний, експериментальний) – з 7 предметів (тобто ІІІ етап олімпіад з фізики, екології, 
хімії, математики, інформатики проводився у два тури, з інших предметів – в один, загалом – 27). 

Діаграма 1 

 
Оптимальні умови проведення теоретичних та практичних турів олімпіад забезпечили: 

Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, Луцький 
педагогічний коледж, Східноєвропейський національний університет (хімія, практичний 
тур), Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (екологія, ІІ тур), фізика 
(практичний тур), інформатика та інформаційні технології), комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» (фізика, теоретичний тур, 
астрономія), комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької 
міської ради» та комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 
Луцької міської ради» (трудове навчання), Центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді (інформатика та інформаційні технології). 

Організаційний, науково-теоретичний та методичний рівні проведення олімпіад 
відповідали вимогам Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. 

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
від 13.11.2017 № 21.1/10-2500 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад за єдиними завданнями» проведення учнівських олімпіад ІІІ етапу з математики, 
біології, інформатики та інформаційних технологій відбулося за єдиними завданнями 
МОНУ. З інших навчальних предметів завдання розробили предметно-методичні комісії. 

До роботи у складі журі були залучені науковці Східноєвропейського національного 
університету, Луцького національного технічного університету, методисти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кращі педагоги області. 

Згідно з чинним Положенням про олімпіади переможців визначено у кількості, яка 
становить до 50 % числа учасників змагань відповідного класу. За підсумками ІІІ етапу 
олімпіад переможцями стали 715 учнів 7–11 класів, що становить 49,75 % загальної кількості 
учасників: 93 переможці показали найкращі результати, виборовши дипломи І ступеня, що 
становить 13 %; 233 учні вибороли дипломи ІІ ступеня, що становить 33 %, і 389 – дипломи 
ІІІ ступеня, що становить 54 % (діаграма 2). В тому числі: 120 переможців (17 %) – учні 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування; 266 (37 %) – закладів 
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загальної середньої освіти районного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад; 
329 переможців (46 %) – учні закладів загальної середньої освіти міст обласного значення 
(діаграми 2, 3). 

Діаграма 2                 Діаграма 3 

        
 
За кількістю отриманих дипломів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед 

районів найкращі результати показали: Камінь-Каширський (34), Луцький (33), 
Ратнівський (32). Серед міст обласного значення лідирують м. Луцьк (129), м. Ковель (51), 
м. Нововолинськ (49), серед закладів обласного підпорядкування – Волинський ліцей-
інтернат Волинської обласної ради (42), Волинський обласний ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні та Нововолинський ліцей-інтернат 
Волинської обласної ради (27) (діаграми 4–7).  

Діаграма 4 

 
Діаграма 5 
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Діаграма 6 

 
Діаграма 7 

 
 
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 

27 лютого 2018 року № 108 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
2017/2018 н. р.» відзначено дипломами 715 переможців та нагороджено грамотами 
600 педагогів закладів загальної середньої освіти Волинської області, що підготували 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

За рейтингом, який визначається відповідно до Положення про олімпіади, як частка від 
ділення загальної кількості балів, набраних усіма переможцями, до загальної кількості 
учасників олімпіади, серед районів на першій позиції Луцький район (1,11), на другій – 
Ратнівський район (1,07), на третій – Камінь-Каширський район (0,94). Останні позиції 
займають: Шацький (0,22), Турійський (0,35), Ковельський (0,35) та Іваничівський (0,35) 
райони. Серед міст обласного значення на першій позиції – м. Луцьк (2,96), на другій – 
м. Ковель (1,68), на третій – м. Нововолинськ (1,36). Серед закладів обласного 
підпорядкування на першому місці – Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради 
(1,86), на другому місці – Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної сотні (1,35), на третьому – Нововолинський ліцей-
інтернат Волинської обласної ради (1,27). Аналіз результатів олімпіад з навчальних 
предметів свідчить як про рівень підготовки учнів, якість викладання предметів, так і про 
рівень мотивації та активності учасників інтелектуальних змагань.  

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 87 учнів області взяли 
участь у відбірково-тренувальних зборах, з них 83 стали учасниками ІV етапу, в тому числі 
41 учня нагороджено дипломами, що становить 49,4 % кількості учасників. Цьогоріч 
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відсоток учнів-переможців, нагороджених дипломами І ступеня, становить 4,9 % (2 учні). 
Здобули дипломи ІІ ступеня 13 учнів (що становить 31,7 %), нагороджено дипломами 
ІІІ ступеня – 26 (63,4 %) (діаграма 8). Список переможців ІV етапу розміщено на сайті 
Інституту.  

Діаграма 8 

 
 
За кількістю здобутих дипломів командами Волинської області у фінальному етапі (у розрізі 

навчальних предметів) найбільша кількість переможців – з біології (7 переможців з 9 учасників); 
астрономія (4 з 4), екологія (3 із 3), хімія (4 з 6), географія (4 переможці з 9 учасників), 
правознавство (3 із 4), історія (3 із 6), українська мова (2 з 4), економіка (2 із 3), англійська мова 
(2 із 3), інформатика (1 з 4), російська мова (1 із 3); іспанська мова (1 з 5), французька мова 
(1 із 3), математика (1 з 5), фізика (1 із 3), трудове навчання (1 із 3) (діаграми 9, 10). 

Діаграма 9 

 
Діаграма 10 
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Відповідно до результатів виступів команд області у фіналі, найвищий якісний показник з 
астрономії та екології – 100 % (діагарама 11). 

Діаграма 11 

 
 
За кількістю переможців у розрізі територіальних адміністративних одиниць, традиційно, – 

найбільша кількість переможців у місті Луцьку – 26 (в тому числі: Комунальний заклад 
«Луцький НВК № 9 Луцької міської ради» – 7 переможців), Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 21 імені Михайла Кравчука» – 6, Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №1 – 
3, Комунальний заклад «Луцький НВК № 26» – 3, Комунальний заклад «Луцький НВК 
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”» – 2, Комунальний заклад «Луцька гімназія 
№ 18» – 2; по одному переможцю державного рівня: Комунальний заклад «Луцький НВК 
“Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей”», Луцька спеціалізована 
школа І–ІІІ ступенів № 5, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа № 11 –
колегіум; по 3 переможці у Волинському ліцеї-інтернаті та м. Нововолинськ (Навчально-
виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа № 1 – колегіум – 2 переможці, 
Нововолинська загальноосвітня середня школа І–ІІІ ступенів № 5 – 1 переможець); по 2 у 
Ратнівському районі (Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа – дитячий 
садок» с. Замшани – 2 переможці) та у Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної 
ради; по 1 переможцю: у Луцькому районі (Підгайцівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія), м. Володимир-Волинський (Володимир-
Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського), м. Ковель (Загальноосвітня середня 
школа І–ІІІ ступенів № 12), Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної сотні і Володимир-Волинська спеціалізована школа-
інтернат І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» (діаграма 12). 

Діаграма 12 
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Аналізуючи результативність участі команд області в IV етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад з 20 предметів (щорічно проводиться 26 учнівських олімпіад з навчальних 
предметів), цьогоріч Волинь перебуває на 14 позиції (серед 25 регіонів з астрономії – на 
п’ятому місці, з географії, екології, економіки, інформатики, біології, хімії, правознавства, 
української та російської мов увійшла в десять перших). Відповідно до кількості набраних 
балів командами області, Міністерством освіти та науки визначено квоту на 2019 рік у 
кількості 84 учасників.  

Загалом на проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2017/2018 році, тренувально-відбіркові збори, участь команд Волині в ІV етапі, 
на відрядження учасників Міжнародних учнівських олімпіад було виділено 542 700, 00 
гривень. Фактичні витрати – 380 082,60 грн, в тому числі: 

на проведення третього етапу – 223 502, 71 грн (в тому числі: проживання учасників 
олімпіад – 10 584,00 грн, харчування – 68 629, 08 грн, зарплата журі – 113 553,21 грн, друк 
грамот, подяк, дипломів – 5 700,00 грн, канцтовари 16 000,00 грн, хімреактиви – 1 512,00 грн, 
матеріали для проведення олімпіади з трудового навчання – 5 964, 42 грн); 

на проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів на участь у ІV етапі затрачено 
75 983,17 грн (в тому числі: проживання – 6 225,75 грн, харчування – 17 850,00 грн, оплата 
праці – 51 907,00 грн); 

на відрядження учасників та керівників команд, членів оргкомітету ІV етапу – 
80 596,72 грн.  

Цьогоріч було змінено базу для проживання та харчування учасників тренувальних зборів, 
що сприяло економії коштів та зручностям в інтересах дітей.  

Методистами Інституту підготовлено ряд розпорядчих документів, проведено 
інструктивні наради з головами журі, оргкомітетом щодо методичного супроводу учнівських 
олімпіад з навчальних предметів, розроблено завдання ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів. Матеріали олімпіад ІІІ етапу (протоколи, завдання, 
відповіді) розміщено на сайті ВІППО, проведено системну роботу із залучення науковців 
ВНЗ до роботи з обдарованою учнівською молоддю, співпраці викладачів ВНЗ Луцька у 
складі журі, предметно-методичних комісій, їх участі у підготовці кандидатів ІV етапу. 
Підведено та презентовано підсумки ІІІ і ІV етапів на засіданні круглого столу 
«Інтелектуальне лідерство та його перспективи» (засідання проведено в рамках днів науки), 
на якому обговорено перспективи розвитку інтелектуального лідерства, а також оголошено 
подяки членам оргкомітету олімпіад та головам журі. Інформаційно-аналітичні матеріали 
щодо результативності олімпіад розглянуто на засіданні науково-методичної ради та 
розміщено у науково-методичному віснику Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти «Педагогічний пошук» (№ 3). 

Отже, учнівські олімпіади з навчальних предметів, тренувальні збори та участь команд 
Волині у фіналі проведено на належному організаційному рівні, завдячуючи командній 
роботі нашого управління та масштабній, суттєвій науково-теоретичній, організаційно-
методичній роботі методистів Інституту і викладачів Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, Луцького технічного національного університету. 

З 28 жовтня по 01 листопада у Луцьку проходив фінальний етап ХІV Всеукраїнського 
учнівського турніру юних економістів. Організаційно-методичний супровід проведення 
турніру здійснювали методисти Інституту (підготовка сценарію урочистого відкриття, 
закриття турніру, організація проведення турніру, організація роботи журі, харчування і 
проживання учасників турніру та ін.). В турнірі взяли участь 16 команд, 78 учасників з 11 
регіонів України. Дипломом І ступеня та перехідним кубком турніру нагороджено команду 
«Віста» навчально-виховного комплексу № 21 м. Луцька Волинської області. Диплом ІІІ 
ступеня отримала збірна команда Волинської області «Ф’ючерси». 
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1 грудня на базі Інституту відбувся обласний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Методистами Інституту 
забезпечено організаційний та науково-методичний супровід обласного етапу Конкурсу, 
учасниками якого стали учні закладів загальної середньої освіти області (169 учнів) та студенти 
закладів вищої освіти (24 особи), студенти закладів професійно-технічної освіти (16 осіб). 

Розпочинаючи організаційну роботу з проведення учнівських олімпіад у 2018/2019 н. р., 
створено інформаційну базу відповідальних осіб за проведення олімпіад в регіонах області та 
поновлено логіни, паролі (для забезпечення конфіденційного доступу до олімпіадних завдань 
ІІ етапу). 

Окрім організаційного та методичного супроводу олімпіад та турнірів, методистами 
відділів Інституту проведено ряд різних масових заходів для учнівської молоді. Зокрема: 

– І–ІІІ та фінальний етапи VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. Обласний етап – 148 учнів ЗЗСО, 15 учнів ПТО, 
28 студентів ЗВО. Переможці – 5 учнів ЗЗСО, 5 учнів ПТО, 14 студентів; 

– загальнонаціональний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика;  

– І–ІІІ етапи ХVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед 
учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, студентів 
закладів вищої освіти. 193 учні 3–11 класів ЗЗСО, 18 учнів ЗПТО, 26 студентів ЗВО. 
Переможці ІІІ етапу – 27 учнів ЗЗСО, 3 учні ПТО, 7 студентів; 

– ІІІ етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 
шевченківським дням, що проходив під гаслом «Об’єднайтеся ж, брати мої!». На конкурс у 
номінації «Історія України і державотворення» представлено 58 робіт. Відзначено 5 перших 
місць, 8 других і 16 третіх, 5 робіт відправлено у м. Київ для участі у ІV етапі конкурсу. 
Один переможець – учениця Трач А. В. ( «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 1 – 
колегіум» Луцької міської ради; 

– ІІІ етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Учасників – по 58 
у кожній номінації. Переможців: у номінації «Література» – 29; у номінації «Історія України 
та державотворення» – 29; 

– обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» для учнів, які вивчають польську 
мову. Орієнтовно 160 учасників; 

– Всеукраїнський конкурс учнівського есе «Право людини крізь призму сучасності»;  
– координація проведення ІІІ Міжнародної гри зі світової (української і зарубіжної) 

літератури «Sunflower» – 2018 для учнів 1–11 класів. 29 листопада. 3147 учасників 
(Бондарук Л. М.); 

– координація (голова журі) учнівського конкурсу «Стежками літературних героїв» 
(у рамках проекту «Філологічний Олімп» – 71 учасник). (Бондарук Л. М.); 

– Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок у 2017/2018 н. р. 
(весняний і осінній етапи)» (Савош В. О. – координатор в області та м. Луцьку); 

– ХІV обласна математична олімпіада імені М. П. Кравчука (очний тур – листопад) 
XX Всеукраїнського турніру юних математиків (Сусь С. І.); 

– ІХ Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2018» (15 листопада). До участі у грі 
залучено 3905 учнів із 175 загальноосвітніх навчальних закладів області; 

– Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з інформатики (наказ від 12.11.2018 № 817/02-09). 
Відділ інформатики та ІКТ здійснює супровід сайту дистанційної олімпіади, на якому 
налагоджено тестування завдань на базі системи Ejudge. В олімпіаді 2018/2019 н. р. 
зареєстровано 173 учасники. 

З метою залучення обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, створення бази даних 
обдарованих учнів з програмування створено сайти «Волинська учнівська Інтернет-олімпіада 
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з інформатики» та «Школа олімпійського резерву» для підтримки олімпіад та організації 
роботи з обдарованими учнями.  

При відділі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій організовано 
постійно діючу очну та дистанційну «Школу олімпійського резерву». У 2018/2019 н. р. 
зареєстровано 35 учнів (Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради – 12, 
м. Луцьк – 19, Рожищенський, Маневицький райони – 4 учні). 

Підготовлено волинських школярів до участі у ХІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці 
Біблії» (29–30 березня; 27 квітня; 01 червня, Сташенко М. О., Рудь О. В., Національний 
університет «Острозька академія»). Завідувачем кафедри менеджменту освіти Сташенком М. О., 
старшим викладачем кафедри Рудь О. В. здійснено такі форми роботи: 

– розробка завдань, укладання тестів на знання Біблії для різних вікових категорій учнів, 
консультування педагогів; 

– робота в складі оргкомітету та журі XІ Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії», 
яка проходила під загальною темою «Християнство – духовний вибір українського народу» 
(до 1030-ї річниці хрещення Русі-України). Конкурсна програма олімпіади складалася із 
письмового (усного) тесту на знання Біблії, презентації творчих робіт та дослідження 
Святого Письма; тлумачення відомих біблійних віршів й висловів, які стали крилатими; 
виконання пісні (вірша, розповіді, гри на музичному інструменті тощо).  

В ХІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» за результатами аналізу матеріалів, 
поданих на олімпіаду, допущено до участі 303 учасники: діти дошкільного віку, учні 1–11 
класів ЗОШ і ПТУ та студенти ВНЗ України із 21 області України. Серед них – 39 школярів з 
Волинської області, які вибороли 1 перше, 5 других та 6 третіх (нагороджені дипломами); 
4 відзнаки у номінаціях (нагороджені грамотами). 

Методисти здійснили системне забезпечення організаційного та науково-методичного 
супроводу проведення учнівських, студентських олімпіад, відбірково-тренувальних зборів, 
конкурсів, фестивалів, літературно-мистецьких свят, турнірів, ігор та ін., взяли участь 
(Ураєва І. Г., Бацмай С. А., Савош В. О., Варемчук В. Я.) в складі журі та оргкомітетів 
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

 
5. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних 

закладів освіти 
Пріоритетним завдання Нової української школи є створення інклюзивного освітнього 

середовища. 
З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами  на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство, актуальним є 
підготовка педагогічних кадрів для роботи в інклюзивних класах та інтернатних закладах 
освіти. 

Для забезпечення якісних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами 
впродовж року проведено курси підвищення кваліфікації для педагогів, які працюють в 
інклюзивних класах, групах, вихователів і працівників інтернатних та спеціальних навчальних 
закладів освіти.  

На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітяни ознайомилися із 
нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, опрацювали циклограму 
управлінських дій навчального закладу, склали індивідуальні програми розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами, ознайомилися з особливостями організаціії інклюзивного 
освітнього середовища. 

Забезпечено роботу: 
– постійно діючих семінарів «Інклюзія в Новій українській школі: виклики сьогодення», 

«Науково-методичний інклюзивно-аналітичний супровід ресурсних центрів», «Інклюзивна 
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освіта в дошкіллі: організація роботи асистента вихователя в інклюзивній групі», 
«Співробітництво різнопрофільних фахівців в інклюзивному закладі»; 

– семінарів-практикумів «Шляхи формування інклюзивного середовища для дітей з 
особливими освітніми потребами»; «Формування життєвих компетентностей у дітей з 
особливими освітніми потребами на уроках СПО як умова їх соціальної інтеграції»; 

– тренінгів «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. 
Результати»; 

– круглих столів «Інклюзія в Новій українській школі: виклики сьогодення»; 
– засідань школи молодого вихователя інтернатних навчальних закладів освіти; 
– занять та консультативно-методичної допомоги з питань організації і впровадження 

інклюзивної освіти. 
За програмою підготовки вчителів початкового навчання до роботи в перших класах 

Нової української школи в червні–листопаді проведено тренінги з педагогами області – 
модуль «Інклюзивна освіта», Романюк С. В. 

На основі типової освітньої програми розроблено програму підготовки асистентів 
вчителя, які працюють в перших класах Нової української школи. З 6 по 13 листопада 
76 педагогів Волині пройшли навчання на семінарах-тренінгах. 

Фахівцями відділу систематично вивчається досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах 
Європи і в області, що презентується на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, висвітлюється на сайті Інституту, сторінках науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук».  

Романюк С. В. з 14 по 19 січня у складі делегації від України ознайомилась з передовим 
досвідом Естонії в контексті інклюзивної освіти на міжнародній конференції «Від інтеграції 
до інклюзії» в м. Брест (Білорусь), презентувала досвід впровадження інклюзивної освіти в 
Україні і на Волині зокрема. 

Методисти відділу з питань інклюзивної освіти є постійними учасниками тренінгів для 
працівників освітньої сфери, конгресів, конференцій:  

– тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати», 
м. Запоріжжя, Романюк С. В.; 

– тренінг «Інклюзивне навчання в ЗЗСО», м. Ірпінь, Романюк С. В.; 
– обласна науково-практична конференція «Психологічна служба Волині: досвід та 

перспективи розвитку», м. Луцьк, Коць В. В. 
На сайті Інституту, окремій веб-сторінці «Інклюзивна освіта», забезпечується науково-

методичний та практичний супровід з питань організації та психолого-педагогічного 
супроводу інклюзивного навчання.  

Методистами відділу подано рецензії на методичні рекомендації, збірники, посібники 
(10), розроблено методичні рекомендації: 

– Барановська Р. Є. «Методична робота в інтернатних навчальних закладах»;   
– Романюк С. В. «Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами». 
 
VІ. Навчально-методична діяльність 
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 
Напрями роботи відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти у 

2018 році: 
– забезпечення підвищення ефективності курсової підготовки педагогічних кадрів в 

системі післядипломної педагогічної освіти; 
– діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у Волинському 

ІППО та Університеті менеджменту освіти НАПН України; 

128 

 



– сучасні технології навчання та нові підходи до викладання на курсах підвищення 
кваліфікації; 

– сприяння впровадженню у навчальний процес активних та інтерактивних форм роботи, 
розширенню практики в навчально-виховних закладах на базі перспективного педагогічного 
досвіду; 

– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, комплектуючи групи слухачів з урахуванням їх освіти, фаху, стажу роботи, 
рівня професійної підготовки, результатів діагностики та індивідуальних запитів і потреб. 

За даний період працівниками відділу: 
– визначено необхідна кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах 

підвищення кваліфікації на 2018 рік; 
– надано методичну допомогу з питання курсової підготовки відділам (управлінням) 

освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), обласним територіальним громадам; 
– підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України на 2019 рік 
(35 чоловік); 

– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 
ВІППО на 2019 рік за очною та очно-дистанційною формами навчання ( 4500 слухачів ); 

– здійснено аналіз результативності проходження курсової підготовки за І та ІІ півріччя, за 
рік в розрізі районів; 

– постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової підготовки 
освітян області. 

У напрямку очно-дистанційної форми навчання: 
– оновлено та удосконалено функціонал платформи для дистанційного навчання; 
– оновлено навчально-методичне та дидактичне забезпечення на платформі; 
– розроблено нові електронні навчальні курси за категоріями «Вчителі економіки та 

фінансової грамотності», «Шкільні бібліотекарі», пройдено його апробацію. 
На 2018 рік було заплановано 25 навчальних груп за очно-дистанційною формою 

навчання (292 слухачі, з них прибуло 272). 
 

Кількість слухачів  
курсів підвищення кваліфікації очно-дистанційної форми навчання за роками 

 
  2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Заплановано 218 195 274 292 
Прибуло  164 195 265 272 
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На 2018 рік було заплановано 18 потоків курсів (178 навчальних груп за очною формою 
навчання та 25 навчальних груп за очно-дистанційною), під час яких працівниками відділу 
здійснено таку роботу: 

– 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 вихідного тестування; 
– підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про курси підвищення кваліфікації 

згідно з категоріями; 
– перевірка журналів обліку роботи курсів кожної з груп; 
– організаційно-роз’яснювальна робота зі слухачами курсів згідно з правилами 

внутрішнього розпорядку; 
– облік роботи викладачів-погодинників та навчального навантаження викладачів кафедр; 
– забезпечено фінансові документи на погодинну оплату курсів, семінарів, масових заходів; 
– заповнено картки персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах 

погодинної оплати. 
 

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 
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Рисунок 2 

 
Кількість навчальних груп курсів підвищення кваліфікації  

за очною формою навчання  
 

№ 
з/п Категорія слухачів К-сть навчальних 

груп 
1 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів 10 
2 Заступники директорів з виховної роботи 2 
3 Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів 7 
4 Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури  4 
5 Вчителі музичного мистецтва, художньої культури 3 
6 Педагоги-організатори та класні керівники 2 
7 Вчителі фізичної культури, ЗВ та основ здоров’я  12 
8 Вчителі трудового навчання 4 
9 Вчителі історії 4 
10 Вчителі історії, правознавства та світоглядних дисциплін 4 
11 Вчителі української мови і літератури 10 
12 Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури 2 
13 Вчителі зарубіжної літератури та російської мови 5 
14 Вчителі зарубіжної літератури, української мови та літератури 1 
15 Вчителі англійської мови 10 
16 Вчителі англійської та німецької мов  1 
17 Вчителі німецької мови 1 
18 Вчителі іноземних мов 1 
19 Вчителі географії 1 
20 Вчителі географії та економіки 1 
21 Вчителі географії та природознавства 2 
22 Вчителі географії та природознавства, біології та екології 1 
23 Вчителі природознавства 1 
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24 Вчителі хімії 2 
25 Вчителі хімії та природознавства 1 
26 Вчителі біології та екології 3 
27 Вчителі біології, хімії та екології 1 
28 Вчителі курсів духовно-морального спрямування «Основи християнської 

етики» 
2 

29 Вчителі початкових класів 28 
30 Вихователі дошкільних навчальних закладів 18 
31 Вчителі фізики та астрономії 2 
32 Вчителі фізики та астрономії, трудового навчання 1 
33 Вчителі фізики та математики 1 
34 Вчителі математики 8 
35 Вчителі інформатики 5 
36 Вчителі інформатики та фізики 1 
37 Вчителі інформатики та математики 1 
38 Практичні психологи та соціальні педагоги 4 
39 Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання 1 
40 Вихователі груп продовженого дня 2 
41 Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів 2 
42 Логопеди шкіл та ДНЗ 1 
43 Шкільні бібліотекарі 3 
44 Творчі майстерні педагогів області 2 
 Всього 178 

 
 

Кількість навчальних груп та слухачів  
курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання  

 

№ Категорія слухачів 
Кількість 

навчальних 
груп 

Кількість 
слухачів Виконано 

1 Педагоги-організатори та класні керівники 2 18 20 
2 Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів 2 18 16 
3 Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни» 1 13 14 
4 Вчителі основ здоров’я та «Захисту Вітчизни» (медико-

санітарна підготовка)  
1 9 10 

5 Вчителі основ здоров’я 2 37 38 
6 Вчителі художньої культури (інтегрований курс «Мистецтво») 2 27 17 
7 Шкільні бібліотекарі 1 8 9 
8 Вчителі початкових класів 2 21 18 
9 Вчителі української мови і літератури  1 17 15 
10 Вчителі історії та правознавства 1 9 6 
11 Вчителі англійської мови 1 7 7 
12 Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці 2 25 25 
13 Вчителі географії і природознавства 2 23 22 
14 Вчителі хімії 1 12 8 
15 Вчителі економіки та фінансової грамотності 1 9 11 
16 Вчителі біології та екології 1 11 12 
17 Вчителі інформатики 2 28 24 
Всього  25 292 272 
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Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області 

 

№ 
з/п 

Назва районів, міст 
області 

І півріччя ІІ півріччя Рік 

О
чн

а 
ф
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а 
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вч
ан

ня
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о-
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ст
ан
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нн

я 
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ан

 

ви
ко

на
нн

я 

1 Володимир-Волинський 26 33 6 3 13 12 3 4 39 45 9 7 
2 Горохівський 158 163 4 4 65 63 3 3 223 226 7 7 
3 Іваничівський 53 67 9 12 23 23 8 12 76 90 17 24 
4 Камінь-Каширський 191 188 5 8 99 98 8 7 290 286 13 15 
5 Ківерцівський 214 207 26 27 85 85 14 16 299 292 40 43 
6 Ковельський 141 121   60 59  2 201 180  2 
7 Локачинський 53 56   25 25 1 3 78 81 1 3 
8 Луцький 140 139  2 50 49  2 190 188  4 
9 Любешівський 155 157 7 8 75 75 4 3 230 232 11 11 
10 Любомльський 181 145  4 60 58 1 1 241 203 1 5 
11 Маневицький 152 153 6 4 60 59 5 2 212 212 11 6 
12 Ратнівський 112 124 8 6 57 57 8 10 169 181 16 16 
13 Рожищенський 102 119 18 16 50 48 7 5 152 167 25 21 
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14 Старовижівський 84 78 12 10 40 39 8 6 124 117 20 16 
15 Турійський 77 81 8 8 35 35 6 4 112 116 14 12 
16 Шацький 31 33 2  15 15 2 2 46 48 4 2 
17 м. Володимир-

Волинський 48 57 6 4 22 22 5 7 70 79 11 11 

18 м. Ковель 147 147 7 8 70 69 3 1 217 216 10 9 
19 м. Луцьк 503 485 10 8 118 118 4 7 621 603 14 15 
20 м. Нововолинськ 95 93 9 16 45 45 4 5 140 138 13 21 
21 ПТНЗ 52 49 1  25 25 2  77 74 3  
22 Школи інтернатного 

типу 105 89 3  40 40 5  145 129 8  

23 ОТГ 163 131 25 4 70 70 5 10 233 201 30 14 

24 Інші 23 124 7    7 9 23 124 14 9 

Всього  3006 3039 179 151 1202 1189 113 121 4208 4228 292 272 

Разом 4500 
 
2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 
Запроваджено для слухачів курсів підвищення кваліфікації роботу квест-студії 

«Культурний маршрут», метою діяльності якої є сприяння розвитку загальнокультурної 
грамотності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти шляхом використання 
потенціалу соціокультурного середовища регіону.  

Проведено заходи: оглядові та тематичні екскурсії з відвідуванням музеїв міста, 
презентовано віртуальну екскурсію «Визначні місця Волині», організовано мистецький 
майстер-клас «Етнолялька» старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва СНУ 
імені Лесі Українки  Вахрамєєвої Г. І. та огляд виставки «Перевесло. Народне мистецтво в 
часі й просторі» (арт-галерея, ЦУМ, 17 січня); екскурсію «Історія однієї вулиці (імені Лесі 
Українки), огляд виставки «Весняний салон – 2018» (Галерея мистецтв, 5 квітня); екскурсію 
«Історія однієї будівлі» та огляд виставки сучасного сакрального мистецтва Т. Мялковської 
«Знаки часу» (арт-галерея, вул. Б. Хмельницького, 1, 16 листопада). 

Продовжено використання освітнього навчального простору «Офіс 365», «GSite for 
Education» з використання хмарних технологій навчання. Підтримка та використання 
дистанційних курсів у системі Moodle. Супровід індивідуального навчання за дистанційною 
формою на блозі «Мережеві технології навчання» та очно-дистанційних курсів учителів 
інформатики на платформі «Система дистанційного навчання ВІППО». 

Розроблено та оновлено навчально-методичні комплекси для дистанційного навчання. 
(Науково-педагогічні працівники кафедр). 

Забезпечено навчально-методичний супровід дисциплін та спецкурсів: «Сучасний синтез 
наукової і релігійної картин світу», «Особливості використання релігійного аспекту в 
загальноосвітньому навчальному закладі», «Міжконфесійні взаємини в освітньому 
менеджменті», для очно-дистанційної форми навчання. (Рудь О. В.) 

Забезпечено тьюторський супровід 5 вчителів французької мови навчальних закладів 
Волинської області, що дистанційно навчалися на цифровій платформі PRO FLE, 
розробленої Французьким національним центром дистанційної освіти CNED за ініціативи 
Міністерства закордонних справ Французької Республіки (грудень 2017 – червень 2018 р.) за 
модулем «Оцінювання» та оновленої платформи PRO FLE+ за модулем «Побудова 
дидактичної одиниці» (2 учителі) (жовтень-грудень 2018 р.). (Ураєва І. Г.). 
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3. Методичне забезпечення навчального процесу 
Розроблено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Проектна 

технологія – засіб реалізації компетентнісного підходу в Новій українській школі». 
(Схвалено рішенням вченої ради ВІППО. Протокол № 4 від 20.09.18). (Ткачук Н. М.). 

Укладено конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2018. (Квітень, 
Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Розроблено методичні рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації: 
– Розвиток управлінської культури керівника освітнього закладу: методичні рекомендації. 

Луцьк: ВІППО, 2018. 48 с. (Лук’янчук Г. Я.). 
– Управлінські студії: професійний стандарт вчителя початкових класів: методичні 

рекомендації: Серія «Бібліотека вчителя». (Жовтень, Сташенко М. О., Рудь О. В.). 
– Управлінські студії: Концепції розвитку педагогічної освіти: методичні рекомендації: 

Серія «Бібліотека вчителя». (Жовтень, Сташенко М. О., Рудь О. В.). 
– Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компонента до змісту навчальних 

дисциплін НУШ: Серія «Бібліотека вчителя». (Листопад, Сташенко М. О., Рудь О. В.). 
Підготовлено збірку тестових завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

«Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту» (укладач І. В. Турчик. 
Луцьк: Друк-Формат, 2018. 60 с.). 

Розроблено модуль «Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу 
«Мистецтво» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво) до освітньої програми 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нової української школи. (Вересень–
жовтень,Червінська Н. Л.). 

Забезпечено науково-методичний супровід проведення тренінгів «Технології 
програмування», «Хмарні технології Microsoft», «Office 365 для закладів загальної середньої 
освіти», «Сервіси Google при організації навчання», «Технологія Wiki для навчання», 
«Віртуальна академія MVA» під час курсів підвищення кваліфікації та семінарів для вчителів 
інформатики з метою підготовки їх до профільного вивчення предмета. 

 
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
Протягом року підготовлено матеріали на засідання колегії управління освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації щодо реалізації та результатів дослідно-експериментальної 
роботи на базі загальноосвітніх експериментальних навчальних закладів регіонального рівня. 

У роботі науково-педагогічні працівники кафедри дотримуються законодавчо-
нормативних документів, які регламентують інноваційну діяльність в галузі освіти: 

1. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».  
2. «Про інноваційну діяльність» від 04.07. 2002 р. із змінами від 16. 10.2012 р.  
3. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09. 2011 р. із 

змінами від 16.10.2012 р. 
4. «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», наказ МОН 

України від 07.11.2000 р. № 522 із змінами та доповненнями 30.11.2012 р. 
5. «Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказ МОН 

України від 20.01.2002 № 114 із змінами та доповненнями від 23.11.2009 р.  
6. «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. із змінами від 16.10.2012 р.  
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За звітний період в експериментальних навчальних закладах проведено: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Засідання творчої групи 
педагогів, семінари, 
проблемні педради 
КЗ Луцький НВК ЗОШ – 
інтернат І–ІІІ ступенів – 
правознавчий ліцей з 
посиленою фізичною 
підготовкою Волинської 
області 

Щотижня  7–12 Схеми, діаграми, 
аналітичні довідки, статті, 
творчі роботи членів 
творчої групи, збірки 
матеріалів, таблиці, 
узагальнені дані 
діагностики, тезаурус, 
доповіді, відео 
презентації, інше 

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

Засідання творчої групи 
педагогів, проблемні 
семінари, педради 
КЗ «Луцька вечірня 
(змінна) школа Луцької 
міської ради Волинської 
області»  

Щотижня 6–14 Діагностичні карти, 
схеми, блок-схеми, 
діаграми, творчі 
напрацювання членів ТГ, 
аналітичні матеріали, 
поради, рекомендації, 
презентації тощо  

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Система психолого-
педагогічних тренінгів у 
рамках постійно діючого 
семінару «Формування 
емоційного інтелекту. 
Конфліктостійкість» 
КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

Січень–
жовтень 
 

75 Збірка матеріалів 
психолого-педагогічних 
тренінгів «Формування 
емоційного інтелекту 
педагога. Конфлікто-
стійкість» (упорядник 
Турчик І. В.) 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Шкільна науково-
практична конференція 
«Формування професійного 
іміджу сучасного педагога» 
КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

10 січня 
 

87 Тренінг методом арт-
терапії – діагностика 
мікроклімату колективу в 
закладі освіти 

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

Семінар-тренінг для 
педагогів  комунального 
закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів № 12 Луцької 
міської ради» з питань 
використання тренінгових 
технологій  

12 січня 30 Програма семінару-
тренінгу.  
Методичні рекомендації 

6 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С.  

Панорама нестандартних 
уроків «Розвиток 
інноваційного високо-
морального учня засобами 
навчального предмета» у 
НВК № 10 м. Луцька 

23 січня 32 Пам’ятка «Духовно-
моральне виховання учнів 
засобами навчального 
предмета» 

7 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Семінар класних 
керівників, класоводів 
НВК № 10 м. Луцька з 
обміну досвідом роботи 
«Освітянські арабески»: 
«Єдність учителів, учнів, 
батьків у вихованні 
високоморальної 
особистості» 

25 січня 37 Розроблено методику 
проведення бесід  
зі школярами  
на морально-духовну 
тематику 
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8 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Тиждень презентації 
досвіду з морально-
духовного формування 
особистості школяра у 
НВК № 10 м. Луцька 

05–09 
лютого 

36 Розроблено систему 
навчальних занять  
з елементами морально-
духовного виховання  
з української мови  
та обслуговуючої праці 

9 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Ткачук Н. М. 

Засідання науково-
методичної ради з питань 
укладання методичних 
розробок Бубели І. О., 
Зеленої О. М., Усової О. Г., 
Мельник Т. Ф. 

09, 16 
лютого 

15 Протокол, рецензія 

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

Засідання ініціативної 
групи ДЕР «Духовно-
моральне виховання як 
фактор формування 
життєвих компетентностей 
школярів. Зміст поняття 
“духовна компетентність” 
(Столинсько-Смолярська 
ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської районної 
ради Волинської обл.) 

16 лютого 
 

11 Вироблення 
рекомендацій проведення 
науково-методичного 
семінару (дистанційне 
консультування 
організації і проведення, 
забезпечення матеріалами 
для роботи) 

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

Семінар-тренінг для 
педагогів комунального 
закладу «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

16 лютого 20 Програма семінару-
тренінгу. Фотозвіт.  

12 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Вітюк В. В. 

Розширене засідання 
методичної ради з питань 
дослідно-експериментальної 
роботи (Княгининівська 
спеціалізована школа-
інтернат І–ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки») 

26 лютого 46 Виступ, презентація, 
робота з творчою групою 

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

Науково-практичний 
семінар «Впровадження 
дистанційної освіти в 
умовах інноваційного 
середовища вечірньої 
(змінної) школи»  м. Луцьк 

01 березня 18 Рекомендації учасникам 
семінару 

14 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Луцюк А. М. 

Спільне засідання творчої 
групи з ДЕД та дирекції 
школи (Комунальний 
заклад «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс «ЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 22 – ліцей 
Луцької міської ради 
Волинської області») 

06 березня 18 Аналіз програми ІІ етапу. 
Розроблено проекти 
моделі освітнього закладу 
в інноваційному 
середовищі  
та компетентної 
особистості школяра 

15 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Ткачук Н. М. 

Педагогічна рада у 
Володимир-Волинському 
навчально-виховному 
комплексі з проблеми 
експерименту «ЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 3 – ліцей» 

13 березня  89 Рішення педагогічної 
ради. 
Модель освітнього 
середовища 
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16 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Калейдоскоп творчих 
напрацювань учителів 
НВК № 10 м. Луцька  
з морально-духовного 
виховання учнів 

13–14 
березня 

27 Методична розробка 
«Морально-духовне 
виховання учнів  
на уроках фізики»  
та методичні поради 
«Критерії морально-
духовної вихованості 
старшокласників на 
уроках зарубіжної 
літератури»  

17 Кафедра теорії 
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Ясінська Н. В. 

Нововолинська 
загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 6 
Нововолинської міської 
ради Волинської області 

15 березня 
12 червня 
21листопада 

40 Проведено засідання 
творчої групи, семінар  
та семінар з елементами 
тренінгу «Формування 
мотивації на здоровий 
спосіб життя школярів» 

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

Семінар-тренінг для 
членів творчої групи та 
керівників КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа  
І–ІІІ ст. № 19» з теми  
«Я – українець: 
особливості ідентифікації 
у сучасному світі» 

19 березня 19 Інтелектуальні карти, 
рекомендації учасникам 
семінару 

19 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Міський семінар 
практичних психологів 
«Вирішення конфліктів  
в освітньому середовищі 
як складова формування 
корпоративної культури 
педагогів» КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 Луцької 
міської ради Волинської 
області» 

20 березня 
 

40 Рекомендації 
психологічним службам 
закладів освіти щодо 
проведення тренінгів з 
педагогічної 
конфліктології 

20 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Ткачук Н. М. 

Засідання науково-
методичної ради у 
Володимир-Волинському 
навчально-виховному 
комплексі з проблеми 
експерименту «ЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 3 – ліцей» 

02 квітня 24 Протоколи 

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

Засідання творчої групи 
педагогів комунального 
закладу «Луцька 
загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 12 Луцької 
міської ради» з питань 
проведення Тижня 
здоров’я у закладі освіти 

04 квітня 25 Програма Тижня здоров’я 

22 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Засідання педагогічної 
ради з питання «Стан 
реалізації педагогічного 
експерименту» КЗ 
«Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

04 квітня 
 

103 Обговорення результатів 
поточного ІІ 
(формувального) етапу 
ДЕР «Формування 
корпоративної культури 
навчального закладу  
в умовах інноваційного 
освітнього простору» 
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23 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
 

Засідання педагогічної 
ради «Організація освітніх 
інновацій та дослідно-
експериментальної роботи 
в навчальному закладі» 
Столинсько-Смолярської 
ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської 
районної ради Волинської обл. 

05 квітня 
 

16 Рішення педагогічної 
ради школи пр. № 6 від 
05.04.2018 

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

Науково-методичний 
семінар «Духовно-моральне 
виховання у ЗНЗ як один  
з факторів формування 
життєвих компетентностей 
школярів» (на базі Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської районної 
ради Волинської обл.) 

20 квітня 
 

10 Круглий стіл. Презентація 
напрацювань у шкільній 
газеті (дистанційна 
участь) 
 

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

Проблемний семінар для 
педагогів Нововолинської 
загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів № 6 
Нововолинської міської 
ради Волинської області 
«Формування мотивації  
на здоровий спосіб життя 
школярів в умовах 
інноваційного освітнього 
середовища» 

25 квітня 40 Виступ «Культура 
здоров’я учнів  
у педагогічній спадщині 
Василя Сухомлинського» 

26 Кафедра 
педагогіки  
та психології, 
Ткачук Н. М. 

Підготовка звіту  
за результатами І етапу у 
Володимир-Волинському 
навчально-виховному 
комплексі «ЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 3 – ліцей»  
та ІІІ (узагальнювальним) 
етапом у Любомльській 
загальноосвітній школі  
І–ІІІ ступенів № 3», КЗ 
«Луцька гімназія № 21 
імені Михайла Кравчука 
Луцької міської ради» 

Травень  Виступ на вченій раді 
ВІППО 

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

Спільне засідання творчих 
груп ДЕР «Узагальнення 
результатів І етапу ДЕР  
з проблеми “Духовно-
моральне виховання  
як фактор формування 
життєвих компетентностей 
школярів”» Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської районної 
ради Волинської обл. 

15 травня 
 

16 Узагальнення діяльності, 
проект звіту про 
результати роботи І етапу 
ДЕР  (дистанційна 
участь) 
 

28 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Засідання педагогічної 
ради НВК № 10 м. Луцька 
з питання «Про забезпечення 
реалізації завдань сучасної 
системи освіти через 
дослідно-експериментальну 
роботу з теми “Управління 
процесом морально-
духовного виховання 

18 травня 91 Рішення педагогічної 
ради про підтримку нової 
моделі управління 
навчальним закладом,  
що дозволить підвищити 
рівень морально-
духовного виховання 
учнів 
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учнів в умовах 
інноваційного освітнього 
середовища”» 

29 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Вітюк В. В. 

Засідання педагогічної 
ради (комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського” 
Луцької міської ради 
Волинської області») 

21 травня 78 Виступ, презентація, 
робота з творчою групою 

30 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Засідання науково-
методичної ради НВК № 10 
м. Луцька. Підведення 
підсумків роботи 
педколективу з виконання 
завдань ІІ (формувального) 
етапу експерименту  
за 2017/2018 н. р. 

23 травня 14 Діагностичний 
інструментарій (анкети, 
тестові завдання, 
методики спостережень) 
підсумкового 
дослідження морально-
духовної вихованості 
школярів 

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

Психолого-педагогічний 
семінар «Психологічні 
аспекти становлення 
духовних орієнтирів 
учнівської молоді»  
(на базі Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської районної 
ради Волинської обл.)  

30 травня 
 

12 Тестовий зріз учасників 
ДЕР (за методикою 
«Ціннісні орієнтації»  
М. Рокіча) 
(дистанційне 
консультування 
організації і проведення, 
забезпечення матеріалами 
для роботи) 

32 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Засідання міської школи 
резерву керівників ЗЗСО  
з питання «Дослідно-
експериментальна 
діяльність закладів освіти 
в умовах реформування 
системи овіти» КЗ 
«Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

05 червня 
 

27 Методичні рекомендації 
«Основні складові 
успішної управлінської 
діяльності керівника»  

33 Кафедра теорії 
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Ясінська Н. В. 

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

22 червня 
10 грудня 

 Проведено засідання 
творчої групи та семінар  
з елементами тренінгу 
«Моделювання 
конкурентоспроможної 
особистості школяра» 

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

Засідання педагогічної 
ради «Реалізація  
ІІ (формувального) етапу 
ДЕР з теми “Духовно-
моральне виховання як 
фактор формування 
життєвих компетентностей 
школярів”» Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської районної 
ради Волинської обл. 

27 серпня 
 

16 Рішення педагогічної 
ради, протокол  
№ 11 від 27.08 
 

35 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Вітюк В. В. 
 

Педагогічна рада 
(комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради») 

29 серпня 102 Виступ 
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36 Кафедра 
педагогіки  
та психології, 
Луцюк А. М. 

Педагогічна рада: звіт про 
завершення ДЕР за темою 
«Формування 
компетентної особистості 
школяра в умовах 
інноваційного розвитку 
освітнього середовища» 
(ОНЗ НВК «Локачинська 
загальноосвітня школа 
І–ІІІ ст. – гімназія») 

29 серпня 63 Виступ, презентація, 
виставка та аналіз 
друкованих праць  
з проблеми ДЕД 

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

Проблемний семінар для 
членів творчої групи  
та керівників КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа  
І–ІІІ ст. № 19» з теми 
«Розвиток критичного 
мислення як засіб 
формування медіакомпе-
тентності учня»  

15 жовтня 16 Тезаурус з теми, 
аналітичні матеріали 

38 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Міський семінар 
заступників директорів 
«Менеджмент ЗЗСО: 
зміна концептуальних 
підходів до організації 
освітнього процесу» 
КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

19 жовтня 
 

27 Презентація розроблених 
моделей корпоративної 
культури: модель  
у метафорі «Дерева»  
та структурна модель 
«Багатошарова 
цибулина» 

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

Семінар-тренінг для 
педагогів комунального 
закладу «Луцька 
загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 12 
Луцької міської ради»  
з питань упровадження 
маршруту безпеки  

24 жовтня 20 Методичні рекомендації 
щодо використання 
маршруту безпеки  
в освітньому процесі 

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

Семінар-тренінг 
«Множинний інтелект – 
інструмент для 
дослідження особистості» 
на базі комунального 
закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 15 Луцької 
міської ради Волинської 
області») 

29 жовтня  
 

25 Інформація на сайті 
ВІППО 

41 Кафедра 
педагогіки  
та психології, 
Вітюк В. В. 

Проблемний семінар 
(комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського” 
Луцької міської ради 
Волинської області») 

31 жовтня 86 Виступ, презентація 

42 Кафедра 
педагогіки  
та психології, 
Вітюк В. В. 
 

Засідання педагогічної 
ради (навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня школа  
І–ІІІ ст. – гімназія»  
м. Горохів) 

12 листопада 72 Виступ, презентація 
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43 Кафедра 
педагогіки та 
психології, 
Ткачук Н. М. 

Засідання творчих груп  
у Володимир-
Волинському навчально-
виховному комплексі 
«ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 
– ліцей» з проблеми 
експерименту  

14 листопада 24 Методичні проекти 
роботи творчих груп 

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

Науково-практичний 
семінар «Роль фахової  
та методичної підготовки 
й професійної 
майстерності вихователів 
у створенні умов для 
розвитку соціальної  
та пізнавальної активності 
школярів» КЗ Луцький 
НВК ЗОШ – інтернат І–ІІІ 
ступенів – правознавчий 
ліцей з посиленою 
фізичною підготовкою 
Волинської області  

20 листопада 26 Рекомендації педагогам 
закладу 

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

Семінар-практикум для 
педагогів Нововолинської 
загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів № 6 
Нововолинської міської 
ради Волинської області з 
питань валеологізації 
сучасного уроку 

21 листопада 20 Модель 
здоров’язбережувального 
уроку 

46 Кафедра теорії 
та методики 
викладання 
шкільних 
предметів, 
Дикий О. Ю. 

Засідання творчої групи 
«Психолого-педагогічна 
корекція та фізична 
терапія дітей  
з особливими потребами», 
комунальний заклад 
«Луцький навчально- 
реабілітаційний центр 
Луцької міської ради» 

12 лютого 
16 березня 
14 травня 
22 листопада 

10 Звіт 

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

Семінар-тренінг 
«Медіаосвіта як ресурс 
розвитку медіакомпе-
тентності сучасного учня» 
в КЗ «Луцька вечірня 
(змінна) школа Луцької 
міської ради Волинської 
області»  

12 грудня 18 Рекомендації учасникам 
семінару 

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

Семінар-тренінг для 
педагогів комунального 
закладу «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей 
Луцької міської ради 
Волинської області» з 
питань упровадження 
маршруту безпеки 

  Модель превентивного 
середовища закладу 
освіти  
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2. Координація дослідно-експериментальної роботи:  
 а) всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Тема 
дослідження 

Навчальний заклад 
(навчальні 

заклади), ПІБ 
відповідального 

виконавця 

Науковий 
керівник, 

координатор 
ІМЗО 

Наказ, яким 
затверджено 
експеримент, 

строки 
проведення 

Очікувані 
результати 

1 «Електронний 
підручник для 
загальної 
середньої освіти» 
(Е-book for 
secondary 
education (EBSE)) 
 

Залізницька 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
імені Івана Пасевича 
Любешівської 
районної ради 
Волинської області 
 
Заклад загальної 
середньої освіти  
I–III ступеня  
с. Забороль 
Луцького району 
Волинської області 
 
Підгайцівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
– гімназія» Луцького 
району Волинської 
області 

Директор ДНУ 
«Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 
доктор 
педагогічних 
наук, професор 
Спірін О. М.  

Наказ МОН 
України від 
31.08.18 № 957 
«Про проведення 
експерименту 
всеукраїнського 
рівня за темою 
«Електронний 
підручник для 
загальної 
середньої 
освіти» (Е-book 
for secondary 
education 
(EBSE)) 
 

Концептуальні 
засади 
використання  
е-підручників і  
е-платформи для 
доставки якісного 
освітнього контенту 
учасникам 
освітнього 
процесу; модель 
використання  
е-підручників  
в освітньому 
процесі для 
початкової, базової 
та профільної 
середньої освіти; 
факторно-
критеріальна 
модель визначення 
рівня ІК-
компетентностей 
вчителів  
та здобувачів 

2 «Стандартизація 
наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
(Координатор 
Рудь О. В.) 

1. КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс 
“Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
№ 22 – ліцей 
Луцької міської 
ради» (Вінник Тетяна 
Костянтинівна). 
2. Опорний заклад 
навчально-виховний 
комплекс 
«Колківська 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
– ліцей» 
Маневицького 
району Волинської 
області (Клепанчук 
Оксана Володимирівна). 
3. Залізницький 
навчально-виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
– дитячий садок» 
Любешівського 
району Волинської 
області (Данилик 
Руслана Петрівна) 

Науковий 
керівник 
експерименту – 
Любов Антонівна 
Найдьонова,  
доктор 
психологічних 
наук, член-
кореспондент 
Інституту 
соціальної  
та політичної 
психології НАПН 
України 
  

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

Підвищення 
медіакомпетент- 
ності педагогів. 
Підвищення 
рівня медіагра- 
мотності суб’єктів 
освітнього процесу. 
Стратегія підготовки 
педколективів  
і батьків до 
впровадження 
медіаосвітніх 
інновацій. 
Первинна підготовка 
педколективів 
до здійснення 
всеукраїнського 
експерименту. 
Стандартизовані 
діагностичні 
методики для 
всеукраїнського 
експерименту. 
Внесення змін 
до методичної 
роботи з учителями 
за підсумками 
діагностики рівня 
медіакультури 
учнів 
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3 Всеукраїнський 
експеримент  
за темою 
«Розроблення 
впровадження 
навчально-
методичного 
забезпечення 
початкової освіти 
в умовах 
реалізації нового 
Державного 
стандарту 
початкової 
загальної 
середньої освіти 
на базі 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів на 2017–
2022 роки» 
 

Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
с. Раків Ліс Камінь-
Каширського району  
 
Луцька 
спеціалізована 
школа І–ІІІ ступенів 
№ 1 Луцької міської 
ради  
 
Комунальний заклад 
«Луцька гімназія 
№ 4 імені Модеста 
Левицького Луцької 
міської ради»  
 
Нововолинська 
загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів 
№ 6 Нововолинської 
міської ради  

Наукові 
керівники: 
заступник 
міністра освіти  
і науки, 
кандидат фізико-
математичних 
наук П. К. Хобзей; 
в. о. директора 
ДНУ «ІМЗО», 
доктор 
педагогічних 
наук, професор 
Ю. І. Завалевський. 
Координатори: 
директор 
Всеукраїнського 
фонду «Крок  
за кроком»  
Н. З. Софій; 
головний 
спеціаліст відділу 
змісту освіти, 
мовної політики 
та освіти 
національних 
меншин  
департаменту 
загальної середньої 
та дошкільної 
освіти МОН 
України  
А. В. Лотоцька; 
начальник 
відділу наукового 
та навчально-
методичного  
забезпечення 
змісту дошкільної 
та початкової  
освіти у Новій 
українській 
школі ДНУ 
«Інститут 
модернізації 
змісту освіти»  
Н. Є. Пархоменко 

Наказ МОН 
України 
№ 1028 від 13 
липня 2017 року; 
2017–2022 роки 
 

 

4 «Розроблення  
і впровадження 
навчально-
методичного 
забезпечення 
початкової освіти 
в умовах 
реалізації нового 
Державного 
стандарту 
початкової 
загальної освіти» 
«100 шкіл – 25 
вчителів 
французької мови» 

ЗОШ І–ІІІ ступенів 
с. Бужани 
Горохівського р-ну, 
вчитель  
Христин М. М. 
   

 Наказ МОН 
України №1028 
від 13.07.2017 
«Про проведення 
всеукраїнського 
експерименту  
на базі 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів» 

Імплементація 
аутентичних 
навчальних 
матеріалів  
у початковий етап 
навчання 
французької мови 
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б) регіонального рівня 
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3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 
Перелік інноваційних проектів всеукраїнського рівня 
№ 
з/п 

Назва 
проекту 

Організатор Учасники проекту 
Перелік навчальних 
закладів, які беруть 

участь 

Обласний 
координатор  
(ПІБ, посада) 

 

Завдання/ 
Результати 

1 Науково-
педагогічний 
проект 
«Інтелект 
України» 

МОН України; 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 

НВК «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 1 
– гімназія» смт Ратне; 
Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 3  м. Ківерці; 
Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів  № 4 м. Ківерці; 
Ковельська спеціалізована 
школа І–ІІІ ступенів № 3 
імені Лесі Українки; 
КЗ НВК «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ст. № 13 – 
колегіум» м. Ковеля; 
Опорний навчальний 
заклад «Любешівський 
навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – 
гімназія”»; 
КЗ«Луцька Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 2 
Луцької міської ради»; 
КЗ «Луцька гімназія № 4 
імені Модеста Левицького 
Луцької міської ради 
Волинської області»; 
«Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 7 – 
природничий ліцей” 
Луцької міської ради»; 
КЗ«Луцька Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 23 
Луцької міської ради»; 
КЗ «Луцька Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 25 
Луцької міської ради»; 
НВК «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – ліцей»  
№ 1 ім. Є. Шабліовського 
м. Каменя-Каширського; 
НВК «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – 
гімназія»  №   м. Каменя-
Каширського; 
КЗ Нововолинська 
гімназія Нововолинської 
міської ради; 
Підгайцівський 
навчально-виховний 
комплекс «Заклад загальної 
середньої освіти І–ІІІ 
ступенів – гімназія» 
 

Вітюк В. В., 
проректор  
з науково-
методичної 
роботи 
ВІППО 

Впровадження в 
національний 
освітній простір 
системи пошуку, 
навчання та 
виховання здібних і 
обдарованих дітей та 
учнівської  
молоді. 
Реалізація ідей 
проекту у практику 
роботи навчальних 
закладів 
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2 Вчимося жити 
разом 

ГО «Дитячий 
фонд 
«Здоров’я 
через освіту» 
за підтримки 
Представництва 
Дитячого 
фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) 

Педагогічні колективи 
ЗОШ м. Луцька,  
м. Ковеля, Луцького, 
Любешівського районів, 
НВК «ЗОШ І ступеня – 
Ківерцівська районна 
гімназія» 

Поліщук Н. А., 
завідувач 
науково-
дослідної 
лабораторії 
освітніх 
інновацій  
та кординації 
діяльності 
РМК (ММК) 
ВІППО  

Проведено  онлайн-
дослідження щодо 
знань, ставлень  
і поведінкових 
навичок дітей  
та підлітків.  
Підготовлено  
80 вчителів 
початкових класів, 
основної та старшої 
школи до викладання 
тренінгового курсу 
«Вчимося жити разом» 

3 Всеукраїнський 
науково-
педагогічний 
проект 
«Філологічний 
олімп» 
 

Таранік-
Ткачук К. В.,  
кандидат 
філологічних 
наук, доцент, 
головний 
спеціаліст 
департаменту 
загальної 
середньої  
та дошкільної 
освіти МОН 
України, голова 
науково-
методичної ради;  
Химера Н. В., 
автор ідеї, 
відповідальний 
за організацію 
та проведення 
науково-
педагогічного  
проекту, 
завідувач, 
методист 
відділу  
методики 
викладання 
зарубіжної 
літератури 
Комунального 
вищого 
навчального 
закладу  
Київської 
обласної ради 
«Академія 
неперевної 
освіти» 
 
 

ІМЗО,  
КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти», 
заклади післядипломної 
освіти Волинської, 
Вінницької, 
Хмельницької, Одеської, 
Донецької, Харківської, 
Тернопільської, 
Рівненської, 
Чернівецької, Сумської 
областей; творчі групи 
педагогів-словесників 
(українська мова  
та література, зарубіжна 
література) 
 
 
 

Бондарук Л. М., 
завідувач 
відділу 
гуманітарних 
дисциплін 
ВІППО 

Організація іннова-
ційного освітнього 
середовища, у якому 
вчитель знайде 
власний спосіб 
реалізації сучасних 
технологій у практичній 
діяльності; 
формування духовно-
практичної національної 
шкільної парадигми, 
що приведе до за-
гальної гуманізації 
суспільства, а школи 
як соціальної інститу-
ції; інформаційно-
методичний  
та інформаційно-
комунікаційний 
супровід проблеми, 
над якою працює 
педагог; створення 
організаційно-
методичних умов для 
практичного 
засвоєння елементів 
ППД та активного 
пошуку власних 
оригінальних підходів 
до вирішення проблем 
оновлення освіти; 
створення власних 
проектів, пов’язаних 
із навчально-методичним 
забезпеченням 
предметів (написання 
програм факультативних 
курсів, спецкурсів, 
гуртків); складання 
дидактичних матері-
алів, укладання 
навчально-методичних, 
електронних посібни-
ків, підручників для 
вчителя та учня; 
співпраця з науковими 
установами, навчаль-
ними закладами 
різних рівнів, 
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акредитації, 
державними  
та громадськими 
організаціями; 
висвітлення 
напрацювань 
учасників проекту  
в науково-методичних 
виданнях, фахових 
часописах, засобах 
масової інформації 
тощо 

 
Перелік інноваційних проектів обласного рівня 
№ 
з/п 

Назва проекту Організатор Учасники 
проекту 

Завдання/Результати 

1 Нова школа – 
новий вчитель 

ВІППО, 
Вітюк В. В.,  
Ткачук Н. М., 
Камінська В. В., 
Казмірчук Н. М. 

Керівники ЗЗСО 
області, 
керівники ЗЗСО 
Любешівського 
району 

Підготувати керівників в галузі освітньої 
інноваційної діяльності, які володіють 
основами моделювання сучасного 
освітнього процесу, розуміють функції 
самоменеджменту, емоційного інтелекту, 
компетентні в питаннях проектування  
і моделювання дидактичних систем. 
Забезпечити педагогіку партнерства 
засобами ефективної комунікативної  
взаємодії учасників освітнього процесу. 
Опрацювати технології та методи 
проведення уроку на засадах 
компетентнісного підходу. 
Розробити плани реалізації 
компетентнісних моделей уроків  
та забезпечити втілення їх у практику 
закладів освіти. 
Укласти методичні рекомендації щодо 
професійного розвитку керівників та 
педагогів навчальних закладів в умовах 
реформування загальної середньої освіти 

2 STEM-освіта 
педагога  
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 

ВІППО, 
Ткачук Н. М. 
 

Педагоги ЗЗСО 
області 

Розроблено проектну пропозицію 
(схвалено рішенням вченої ради ВІППО. 
Протокол № 4  від 20.09.2018 р.) 

3 Професійний 
розвиток 
педагогів  
в умовах 
децентралізації 
управління 
освітою 
 

ВІППО, 
Ткачук Н. М. 
 

Науково- 
педагогічні, 
наукові, 
педагогічні 
працівники 
ВІППО, 
методичні 
служби  
та педагогічні 
колективи 
закладів освіти 
ОТГ 

Розроблено проектну пропозицію 
(схвалено рішенням вченої ради ВІППО. 
Протокол № 3  від 17.05.2018 р.) 

 
4. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій 
Оновлено бази даних: 
– інноваційні проекти міжнародного рівня; 
– інноваційні проекти всеукраїнського рівня; 
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– інноваційні проекти обласного рівня.  
 
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
Протягом року працівниками відділу інформаційного забезпечення простійно 

проводилася робота за такими напрямками: 
– Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та 
електронній газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). Протягом року, працівники ВІЗО. 

– Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення 
офіційного сайта ВІППО (http://vippo.org.ua). (Протягом року, працівники ВІЗО, Оксенюк І. Л.). 

– Консультування педагогів навчальних закладів Волинської області (за запитами) та 
індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів підвищення 
кваліфікації з питання «Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у 
сучасному освітньому просторі». (Протягом року, працівники ВІЗО). 

– Онлайн-консультації у соцмережах педагогічній спільноті на професійно-організаційні 
теми. (Протягом року, працівники ВІЗО). 

– Популяризація діяльності закладу, висвітлення результатів діяльності працівників 
ВІППО. (Протягом року, працівники ВІЗО). 

– Адміністрування, аналітичне та інформаційне наповнення, систематичне оновлення 
діяльності ВІППО у «Фейсбуці». (Протягом року, Рубльова Н. О.). 

– Громадське обговорення через Інтернет проекту нового українського правопису. Листи 
за відповідною формою. Пропозиції та зауваження внесено до Реєстру пропозицій і 
зауважень Національної правописної комісії. (Вересень–жовтень, Гребенюк В. І.). 

Сформовано (відповідно до фахових потреб користувачів) інформаційні ресурси для 
педагогічної спільноти, які складаються  з новин  педагогічної науки, освіти, менеджменту в 
освіті, нових педагогічних технологій та освітніх підходів до професійної підготовки 
педагогічних кадрів.  

 
№ з/п Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону Кількісний прояв 

показника 
1 Кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами ресурсів): 30 
2 Електронні документи  50 

Методичні рекомендації, 
навчально-дидактичні 

матеріали, корисні 
посилання, тематичні 

збірники (рубрика «На 
допомогу вчителю») 

3 Інформаційні системи  – 
4 Електронні дидактичні демонстраційні матеріали  45 
5 Комп’ютерний тест  30 
6 Кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот 8 

Спільнота у соцмережі  
«Фейсбук» «Група вчителів 

зарубіжної літератури» 
(«Методика успіху, 

натхнення, радості») 
7 Кількість діючих освітніх Інтернет-клубів – 
8 Кількість інших форм дистанційної освіти 

З них: 
рубрика «Культурно-педагогічний експрес» (Камінська В. В.). 

 
3 
2 
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1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 
Запроваджено електронну освіту та розробку електронного освітнього контенту на сайті 

«Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle). 
 Розроблено новий курс «Технології та ресурси дистанційного навчання». 
Використано онлайн-технології для організації роботи з обдарованими дітьми на сайті 

підтримки Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з програмування та сайті роботи з 
обдарованими учнями з інформатики. 

Здійснено супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі 
«Мережеві технології навчання» зі створення віртуальних кабінетів. 

Здійснено постійне наповнення та оновлення сайтів з використання інформаційно-
комунікаційних технологій в навчальному процесі. 

 
2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
Створено рубрику «Культурно-педагогічний експрес» на сторінці науково-дослідної 

лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК). (Камінська В. В.). 
Підготовлено 27 матеріалів на сайт ВІППО: 2 – у новинах; 12 афіш з анонсами культурно-

мистецьких заходів міста, 1 каталог корисних посилань на інтернет-джерела культурно-
просвітницького спрямування, 2 презентації соціологічних досліджень щодо розвитку 
загальнокультурної компетентності педагогів у рубриці «Культурно-педагогічний експрес». 
(Камінська В. В.). 

Здійснено адміністрування та наповнення сторінки «Кафедра менеджменту освіти» у 
структурі сайта ВІППО. (Протягом року, Сташенко М. О.). 

Створено і наповнено медіаконтент соціальної фейсбук-групи: Дискусійна панель 
«Актуальні питання освітнього менеджменту». (Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Адміністрування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині» 
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home. (Протягом року,  Рудь О. В.). 

Поповнено відеотеку документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної 
картин світу». (Протягом року, Рудь О. В.). 

Створено електронну базу даних «Гуманітарні відділи ОТГ Волинської області». 
(Протягом року, Корнейко А. О.). 

 
Для розміщення на сайті ВІППО подано  21 матеріал (розділ «Новини»):  
Навчально-методичний семінар для відповідальних за проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2158) (23 січня). 
Обласний науково-практичний семінар з питань розбудови системи забезпечення якості 

освіти у середній школі (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2161) (25 січня). 
Розпочато реєстрацію на ЗНО-2018 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2170) (06 лютого). 
Обласний проблемний науково-методичний семінар для керівників закладів загальної 

середньої освіти І–ІІІ ст. з питань упровадження системи забезпечення якості освіти у 
середній школі. (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2211) (28 лютого). 

Проблемний навчально-методичний семінар «Особливості управління процедурами 
зовнішнього тестування (на прикладі організації пробного ЗНО)» 
(http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2212) (02 березня). 

До уваги учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року 
(http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2208) (02 березня). 

Щодо ЗНО для магістрів у 2018 році (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2216) (12 березня). 
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Маневицького району 

(http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2232) (22 березня, Кутовий Р. С.). 
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Всеукраїнський моніторинг стану сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи  (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2280) 
(24 квітня, Кутовий Р. С.). 

Увага! Розпочинається основна сесія ЗНО–2018 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2316) 
(21 травня).  

Волинь звітує про готовність до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 
року (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2315) (21 травня, Савчук О. І.). 

Заклади освіти Волинської області взяли участь у міжнародному дослідженні якості 
освіти PISA–2018 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2329) (05 червня, Кутовий Р. С.). 

Офіційний звіт про проведення ЗНО–2018 на Волині (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2361) 
(04 вересня). 

Розпочалася підготовка до ЗНО-2019! (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2375) (24 вересня). 
Оприлюднено наказ МОН України, що регулює проведення ЗНО–2019 

(http://vippo.org.ua/view_news.php?id=238) (28 вересня). 
Подяка Українського центру ОЯО працівникам Волинського ІППО за організацію 

моніторингу PISA–2018 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2419) (24 жовтня, Кутовий Р. С.). 
Обласний семінар-практикум «Організація моніторингових досліджень як засіб 

оперативного управління якістю освіти» (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2425) 
(25 жовтня, Кутовий Р. С.). 

Обласна інструктивно-методична нарада з питань підведення підсумків ЗНО–2018 та 
організації проведення кампанії ЗНО–2019 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2442) 
(06 листопада, Кутовий Р. С.). 

Педагоги області готуються до ЗНО–2019 (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2467) 
(22 листопада). 

Відбулася інструктивно-методична нарада-семінар для відповідальних за ЗНО у закладах 
професійно-технічної та вищої освіти (http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2485) (05 грудня). 

Здійснюється інформаційне наповнення та систематичне оновлення розділу «Зовнішнє 
оцінювання» сайта ВІППО (розміщено 14 матеріалів). (Корнейко А. О., Кутовий Р. С., 
Приймачук Л. О., Савчук О. І., Олевська І. І.). 

Оновлено інформацію розділів «Нормативна база ЗНО» та «Програми ЗНО з предметів». 
(Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Олевська І. І.). 

 
Створено електронні бази даних: 
– «Відповідальні за організацію і проведення ЗНО–2019 у ОТГ Волинської області»; 
– «Відповідальні за організацію і проведення ЗНО–2019 в управліннях, відділах освіти 

міських рад та районних держадміністрацій Волинської області»; 
– «Відповідальні за організацію ЗНО–2019 у ЗПТО–ЗВО І–ІІ р. а. Волинської області». 
 
3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток 

віртуальних педагогічних спільнот 
Протягом року основними трьома напрямками роботи ВІЗО стосовно впровадження 

сучасних інтернет-технологій були: інформаційне наповнення офіційного сайта ВІППО, 
створення й адміністрування сторінки Інституту в соціальних мережах, онлайн-поширення 
(електронні версії публікацій) періодичних видань закладу. 

Створено спільноту педагогів Волині у соціальній мережі «Фейсбук». Проводилася 
постійна робота щодо адміністрування офіційної сторінки ВІППО, збільшення її 
релевантності, кількості членів спільноти, наповнення оперативною інформацією, швидкого 
реагування на потреби педагогічної спільноти, відповідь на онлайн-запити педагогів, 
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поширення актуальних новин, популяризація діяльності Інституту, анонси важливих подій, 
висвітлення проведених заходів. (Протягом року, Рубльова Н. О.). 

Розроблено технічне завдання для переведення сайта на нову мобільну платформу, опис 
технічних та інформаційних вимог для редизайну сайта ВІППО, перебудови структури та 
його змістово-інформаційного оновлення. Протягом року проводилася постійна робота з 
офіційним сайтом ВІППО: редагування інформації, поданої на нього; відстеження оновлення 
сайта, внесення змін до складу, наповнення, місця розташування або назв рубрик, розділів 
тощо. Користування сайтом закладу сприяє загалом формуванню навичок роботи з 
електронною інформацією, отриманню тематичних консультацій. Надається  методична 
підтримка, відбувається професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання 
засобів інформаційних технологій; налагоджується обмін інформацією, досвідом роботи, 
поширюються успішні педагогічні практики; є можливість спілкування педагогів із 
методистами закладу з метою обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних 
питань освіти. 

Кількість матеріалів, опублікованих за поточний рік, – 2543, кількість новин – 254.  
  

Наповнення сайта ВІППО 

 
Випущено 8 номерів електронної газети «Педагогічні роздуми» (№№ 39–46) (дизайн та 

верстка електронної газети). Підготовлено матеріали до розміщення та розміщено електронні 
копії науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» на сайті наукової періодики 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Підготовлено матеріали огляду та 
електронного додатка науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» до розміщення на 
сайті ВІППО і розміщено на сайті Інституту. (Протягом року, Гаврилюк Л. І., Шевчук Г. З., 
Гаврилюк Т. В., Гребенюк М. П.). 

 
Створення, адміністрування і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: 

Дискусійна панель «Актуальні питання освітнього менеджменту». (Протягом року, 
Сташенко М. О., Рудь О. В.) 

Оновлено інформаційну сторінку центру у соціальній мережі «Фейсбук»: 
https://www.facebook.com/znovolyn/  (25 жовтня, Кутовий Р. С., центр ЗНО та моніторингових 
досліджень). 

 

161 

 

https://www.facebook.com/znovolyn/


 
З метою активізації інформативно-роз’яснювальної роботи з питань організації та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень, 
адміністрування сторінки здійснюється із застосуванням інноваційних інструментів:  

– використано авторизований @username: «ЗНОВолинь» @znovolyn, що значно покращує 
пошук сторінки цільовою аудиторією області;  

– для візуальної ідентифікації об’єкта пошуку розроблено логотип центру ЗНО та 
моніторингових досліджень;  

– використано згенерований QR-код для швидкого пошуку за допомогою мобільних 
пристроїв; 

– шляхом використання двосторонніх гіперпосилань у контактних даних пов’язано сайти 
центру на «Фейсбуці» та на веб-сторінці ВІППО.  

Наповнення сторінки постійно оновлюється: розміщено 14 повідомлень та 42 світлини з 
проведених заходів (індекс охоплення – 185 з тенденцією до зростання). (Листопад-грудень, 
Кутовий Р. С.).  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012−2021 роки стосовно 
інформатизації освіти зазначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві». 

Тому відділ інформатики та ІКТ спрямовує свою роботу на своєчасну і безперервну 
підготовку вчителів щодо роботи в мережі Інтернеті та участі у віртуальних спільнотах. Для 
функціонування віртуальних спільнот створено сайти, блоги, системи для дистанційного 
навчання, а саме: «Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій ВІППО», 
«Курси підвищення кваліфікації учителів інформатики», «Волинська учнівська Інтернет-
олімпіада», «Дистанційне навчання вчителів», «Школа олімпійського резерву», «Мережеві 
технології навчання», «Безпека в Інтернеті», «ВІППОWikі». 

Ключовою ознакою створених віртуальних спільнот є спілкування за допомогою 
інформаційної мережі Інтернет: проведення тематичних онлайн-консультацій, методична 
підтримка педагогів, обмін інформацією та досвідом роботи, поширення успішних 
педагогічних практик, можливість спілкування вчителів з метою обговорення навчальних 
педагогічних проблем, підвищення кваліфікації та перепідготовка вчителів області у 
міжкурсовий період, як наслідок – створення єдиного інформаційного простору, доступного 
для кожного учасника спільноти.  
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4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 
У 2018 році відділом було створено новий сайт для організованого початку та 

ефективного проведення курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики «Курси 
підвищення кваліфікації учителів інформатики». 

 
Освітній простір відділу: 

Відділ інформатики 
та інформаційно-комунікаційних 
технологій ВІППО   

Забезпечення та розширення доступу вчителів інформатики 
до освітніх ресурсів; забезпечення випереджувального характеру 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; створення умов для 
безперервного навчання відповідно до впровадження інформаційних 
технологій 

Курси підвищення кваліфікації 
учителів інформатики   

З метою організованого початку та ефективного проведення курсів 
підвищення кваліфікації учителів інформатики обов’язкова попередня 
електронна реєстрація згідно з  комплектацією груп відповідно до 
плану-графіка курсів підвищення кваліфікації 

Волинська учнівська Інтернет-
олімпіада  

Сприяння широкому залученню обдарованої молоді 
до інтелектуальних змагань; виявлення, поширення, впровадження 
в навчально-виховний процес прогресивних форм і методів навчання; 
стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями 

Дистанційне навчання вчителів  

Організація дистанційних семінарів, вебінарів, побудова модулів 
навчальних курсів, поширення методичних та дидактичних 
матеріалів, практичне розв’язувань питань у галузі дистанційного 
навчання 

Школа олімпійського резерву  
Виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл 
області та підвищення інтересу до поглибленого вивчення 
програмування 

Мережеві технології навчання 
  

Використання технологій, які дозволяють здійснювати швидку 
і доступну публікацію в Інтернеті та організовувати віртуальні 
спільноти для інтерактивного спілкування користувачів 

Безпека в Інтернеті 
  

Покращення обізнаності учнівської молоді, учителів, батьків з питань 
безпечного Інтернету та забезпечення відповідального використання 
онлайн-технологій. Кожен, хто працює з мережею, повинен знати 
потенційні джерела небезпеки та вміти захищати себе 

ВІППОWikі 
  

Навчальний майданчик для проведення тренінгів за програмою Intel 
«Навчання для майбутнього», апробація очно-дистанційного 
навчання, організація регіональних проектів навчання 
з використанням вікі-технологій 

 
ІХ. Координація діяльності методичних служб області  
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів) 
Упродовж звітного періоду проведено 2 заходи для завідувачів РМК/ММК та 

відповідальних працівників ОТГ. 
Укладено угоди про співпрацю з 9 ОТГ області. 
Проаналізовано та погоджено плани роботи районних (міських) методичних кабінетів (20) 

і методичних служб (9) ОТГ регіону.  
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Здійснюється інформування щодо реалізації Концепції «Нова українська школа», 
проведення заходів з питань впровадження STEM-освіти.  

 
2. Аналіз  діяльності методичних служб регіону 
Одним із напрямів роботи Волинського ІППО є координація діяльності методичних 

кабінетів, які мають забезпечити професійний розвиток педагогів у міжкурсовий період 
через якісну організацію науково-методичної роботи.  

Методичну роботу в області організовано за кількома моделями: 
– заклади освіти обслуговує методичний кабінет відділу/управління освіти РДА за 

традиційною схемою відповідно до укладеної угоди між управлінням освіти ОТГ і 
методичним кабінетом; 

– створення методичних кабінетів при відділах освіти ОТГ із залученням педагогів 
закладів освіти до виконання посадових обов’язків методиста за фахом; 

– вводиться посада спеціаліста управління освіти ОТГ, який організовує науково-
методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітнього процесу, супроводжує 
професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти ОТГ, опорної 
школи. Такий спеціаліст має координувати роботу методичних об’єднань, налагоджувати 
співпрацю з регіональним закладом ППО, методичним кабінетом районної ради, 
організовувати професійні заходи, пропонувати варіанти підвищення кваліфікації; 

– організація методичної роботи на базі опорної школи з наданням широких повноважень 
громадським утворенням – методичним фаховим об’єднанням учителів, професійним 
асоціаціям.  Керівництво методичною роботою опорної школи та їх філій може здійснювати 
заступник директора, посадовою інструкцією якого передбачено означені питання. Напрями 
роботи такого заступника такі самі, як і у спеціаліста відділу /управління освіти ОТГ з 
науково-методичної роботи. 

Для організації роботи із методичними службами ОТГ, які не обслуговуються РМК, 
запропоновано укладання угод між Волинським ІППО про співпрацю в сфері неформальної 
педагогічної освіти, що є пунктом виконання І етапу програми регіонального науково-
педагогічного проекту «Професійний розвиток педагогів в умовах децентралізації 
управління освітою». Укладено 9 угод.  Проаналізовано та погоджено плани роботи 
районних (міських) методичних кабінетів (20) і методичних служб  ОТГ (9) регіону.  

Впродовж звітного періоду проведено: 
– низку науково-методичних семінарів для представників гуманітарних відділів 

об’єднаних територіальних громад області: проблемний семінар «Зовнішнє незалежне 
оцінювання як елемент системи якості освіти в реалізації Концепції “Нова українська 
школа”», «Особливості управлінського супроводу зовнішнього незалежного оцінювання 
якості освіти в контексті реалізації Закону “Про освіту”», «Методичні засади типового 
алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти»; 

– семінар-нараду завідувачів РМК (ММК), відповідальних за методичну роботу в ОТГ, 
«Зміст діяльності методичної служби в умовах інноваційного розвитку галузі»; 

– інструктивно-методичну нараду завідувачів районних (міських) методичних кабінетів, 
заступників голів ОТГ з гуманітарних питань (відповідальних осіб за методичну роботу 
в гуманітарних відділах ОТГ). 

Здійснюється інформування щодо реалізації Концепції «Нова українська школа», 
проведення заходів з питань впровадження STEM-освіти.  

 
Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 
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1. Інститут історії Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, РП); 
2. Жешувський університет (м. Жешув, РП). 
3. Гете-інститут в Україні (м. Київ). 
4. Спілка «Мости дружби в Україну» (м. Бадзальцуфлен, Німеччина). 
 
Участь у міжнародних проектах 
№ 
з/п 

Учасники (ПІБ 
працівника інституту 
та термін перебування 

Закордонна 
установа 

Мета Результат 

1 Дем’янюк О. Й. Instytut Historii 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 
Muzeum Dwory 
Karwacjanów i 
Gładyszów w 
Gorlicach 

IV Międzynarodowa 
Lotnicza Konferencja 
Naukowa «Skrzydła 
Zwycięzców, Skrzydła 
Pokonanych… Skrzydła 
Niepodległej, Skrzydła 
Wolności 1917–1918» 
(Gorlice–Szymbark,  
17 maja 2018 r.) 

Участь, виступ, 
розділ в колективній 
монографії 

2 Романюк С. В., 
14–19 січня  

ІННОВЕ Ознайомитись  
з передовим досвідом 
Естонії в контексті 
інклюзивної освіти  

Інформація на сайті 
ВІППО, стаття  
в «Пед. пошуку» 

3 Кобель Г. П., 
22–28 квітня  

Європейська 
організація ядерних 
досліджень «ЦЕРН»,  
м. Женева, Швейцарія 

Наукова школа для 
педагогічних працівників 
МАН України 

Використання 
отриманих знань  
у роботі 
із слухачами 

4 Романюк С. В., 
04 жовтня  

Проект EDGE Ознайомитись  
та навчитись застосовувати 
методологію управління, 
орієнтованого на результат, 
до планування роботи, 
спрямованої на 
реформування закладів 
інституційного догляду  
та виховання дітей 

Методичні 
рекомендації 

 
2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

Перелік інноваційних проектів міжнародного рівня 
№ 
з/п Назва проекту Організатор Учасники проекту 

Обласний 
координатор 
(ПІБ, посада) 

Завдання/Результати 

1 PRO FLE, 
модуль 
«Оцінювання» 

МОН України 
спільно  
з Посольством 
Франції  
в Україні  
та Французьким 
інститутом  
в Україні 

1. Наумчук І. В., 
учитель ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 2, м. Луцьк. 
2. Душак Т. В., 
учитель ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 2, м. Луцьк. 
3. Тихун О. А., 
вчитель гімназії імені 
О. Цинкаловського, 
м. Володимир-
Волинський. 
4. Гочачко С. А., 
вчитель НВК – ліцей 
№ 7, м. Луцьк. 
5. Андрієвська В. В., 
викладач СНУ  
ім. Лесі Українки 
 

Ураєва І. Г., 
методист 
відділу 
гуманітарних 
дисциплін 
ВІППО 

Підвищення фахової 
кваліфікації вчителів  
та викладачів 
французької мови 
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2 Проект  
«Мости дружби 
в Україну», 
співпраця  
із спілкою 
«Брюкеншлаг» 
у м. Бад 
Зальцуфлен, 
земля 
Нордрейн-
Вестфален 
(Німеччина) 

Професор  
К.-Г. Крог 

Вчителі німецької 
мови 
 

Заїка О. О., 
методист 
відділу 
гуманітарних 
дисциплін 
ВІППО 

Отримання інформації 
та матеріалів  
з країнознавства під час 
щорічного двотижневого 
перебування вчителів  
у  Німеччині; 
відвідування занять  
в шкільних закладах 
Німеччини. Методика  
та дидактика. Обмін 
досвідом. Інформаційні 
зустрічі у вищих 
навчальних закладах  
в Оствестфален-Ліппе; 
функціонування 
локальної мережі 
семінарів в Україні  
за матеріалами 
перебування;  
створення навчально-
методичних підручників   
та інформаційних 
збірників 

3 Інтел.  
Навчання для 
майбутнього 

МОН Учителі Остапчук Л. Р., 
завідувач 
відділу 
інформатики 
та ІКТ ВІППО 

Навчання учителів 
з впровадження 
інноваційних технологій 
навчання за допомогою 
ІКТ (6 груп). 
Сертифікація 

 
ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 
1. Моніторинг освітньої діяльності: 
а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  
Міжнародне моніторингове дослідження PISA – 2018 (Програма міжнародного 

оцінювання учнів /Programme for International Student Assessment)  
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 72-р 

«Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA–2018», 
наказів Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 року № 149 «Про організацію та 
проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018», від 13.02.2018 № 138 «Про 
підготовку та проведення в 2018 році основного етапу міжнародного дослідження якості 
освіти PISA–2018 в Україні», наказу Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА від 
21.03.2018 № 162 «Про підготовку та проведення у 2018 році основного етапу міжнародного 
дослідження якості освіти PISA–2018 у Волинській області» в лютому–травні проведено 
заходи з реалізації в області основного етапу моніторингового дослідження за Програмою 
міжнародного вимірювання компетентностей учнів PISA (Program for International Student 
Assessment).  

Дослідження спрямоване на вимірювання читацької, математичної та природничо-
наукової компетентностей здобувачів середньої освіти 15-річного віку, а також на вивчення 
факторів впливу на якість навчання, що здійснюється шляхом тестування та анкетування 
окремих груп респондентів.  

Адміністратором дослідження в області визначено центр ЗНО та моніторингових 
досліджень ВІППО. Обласним координатором дослідження призначено завідувача центру, 
доцента кафедри менеджменту освіти Корнейко А. О. 

В ході реалізації програми основного етапу PISA–2018 в області здійснено комплекс 
заходів з організації та проведення дослідження: 
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– збір і систематизація інформації про заклади освіти згідно з вибіркою дослідження, 
наданою Національним координатором (02–13 лютого); 

– підготовка та звірка списків учнів/студентів закладів освіти – учасників дослідження 
згідно з вибіркою (15–22 лютого); 

– добір та організація навчання відповідальних за пункти тестування, інструкторів для 
адміністрування дослідження у закладах освіти області (02 березня – 16 квітня). 

Проведення основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 у 
закладах освіти області (згідно з вибіркою) відбулося 25 квітня – 04 травня: 

 

№ 
з/п Назва закладу освіти Дата проведення 

дослідження в ЗО 

Працівник ВІППО 
(відповідальний за пункт 

тестування, старший 
інструктор) 

1 Володимир-Волинська загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 2 Володимир-Волинської міської ради  

04.05 Приймачук  
Людмила Олегівна 

2 Нововолинська загальноосвітня школа I–III ступенів 
№ 5 Нововолинської міської ради  

03.05 Кутовий  
Роман Сергійович 

3 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня № 1 м. Рожище 27.04 Григор’єва  
Наталія Володимирівна 

4 Ковельський промислово-економічний коледж 
Луцького національного технічного університету 

25.04 Корнейко  
Алла Олександрівна 

5 Загальноосвітня школа I–III ступенів с. Нуйно 
Камінь-Каширського району  

26.04 Приймачук  
Людмила Олегівна 

6 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Мишів 
Іваничівського району 

04.05 Кутовий  
Роман Сергійович 

7 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Березовичі 
Володимир-Волинського району  

27.04 Савчук Оксана Іванівна 

8 Загальноосвітня школа I–III ст. с. Павловичі 
Локачинського району 

27.04 Приймачук Людмила 
Олегівна 

 
Всього в ході основного етапу до PISA–2018 у Волинській області було залучено 

180 учасників 2002 року народження, з яких близько 80 % – учні закладів загальної середньої 
освіти. 

PISA –2018. Розподіл учасників Волинської області за типами закладів освіти 

 
В ході дослідження учасники виконували тести на визначення рівня сформованості 

читацької, математичної та природничо-наукової грамотності (компетентності). Також, з 
метою визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів, 
респондентів та представників адміністрації закладів освіти проанкетовано. 

По завершенню роботи заклади освіти та учасники тестування нагороджено подяками 
міністра освіти і науки України Гриневич Л. М. та директора УЦОЯО Карандія В. А.  

За успішне проведення заходів з реалізації основного етапу дослідження у Волинській 
області подякою УЦОЯО нагороджено колектив адміністраторів PISA: Корнейко А. О., 
Кутового Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І., Григор’єву Н. В.  
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За високий організаційний рівень адміністрування процедур дослідження у Волинській 
області іменною подякою директора Українського центру оцінювання якості освіти 
Карандія В. А. нагороджено обласного координатора PISA–2018 Корнейко А. О. 

Координація заходів з реалізації у Волинській області Програми міжнародного 
оцінювання учнів (Programme for International Student Assessment) – PISA. (Протягом року, 
обласний координатор PISA Корнейко А. О.). 

Участь у вебінарі «Міжнародне моніторингове дослідження PISA–2018 в Україні: 
основний етап» (організатори: МОН України, Український центр оцінювання якості освіти, 
Національний координатор дослідження). (23 березня, Корнейко А. О.). 

Участь в організації та проведенні під егідою Міністерства освіти і науки України 
моніторингового дослідження за Програмою міжнародного вимірювання компетентностей 
учнів PISA (Program for International Student Assessment) у 2018 році. (Григор’єва Н. В.). 

 
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  
Всеукраїнський моніторинг стану сформованості читацької та математичної 

компетентностей випускників початкової школи 
На виконання наказу МОН України від 09.02.2018 р. № 118 «Про проведення першого 

циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи», спільного наказу Управління освіти 
і науки Волинської ОДА від 30.03.2018 р. № 183 «Про проведення першого циклу 
загальнодержавного моніторингового дослідження стану сформованості читацької 
та математичної компетентностей випускників початкової школи у Волинській області» 
18–20 квітня 2018 року  центром ЗНО та моніторингових досліджень проведено 
моніторинг стану сформованості читацької та математичної компетентностей учнів 4-х 
класів закладів загальної середньої освіти Волинської області. 

Згідно із всеукраїнською плановою вибіркою моніторинг відбувся у 13 школах Волині.  
Проведення дослідження у закладах освіти області (згідно з вибіркою) здійснено 

працівниками центру ЗНО та моніторингових досліджень із залученням педагогічних та 
науково-педагогічних працівників Волинського інституту ППО: 

 
№ 
з/п Назва закладу освіти Тест Дата 

проведення  Працівник ВІППО  

1. Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  
с. Великий Курінь Любешівського району  

Читання 18.04 Кутовий Р. С., методист 
центру ЗНО та МД 

2 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  
с. Ветли Любешівського району  

Читання, 
математика 

18.04 Корнейко А. О., зав. центру 
ЗНО та МД; 
Приймачук Л. О., методист 
центру ЗНО та МД 

3 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  
с. Судче Любешівського району  

Математика 18.04 Савчук О. І., методист центру 
ЗНО та МД 

4 Навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня – 
дитячий садок» с. Датинь Ратнівського 
району  

Математика 18.04 Червінська Н. Л., методист 
відділу виховної роботи 

5 Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня  
с. Піски-Річицькі Ратнівського району  

Читання 18.04 Бондарук Л. М., зав. відділу 
гуманітарних дисциплін 

6 Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня  
с. Грибовиця Іваничівського району  

Читання 19.04 Лук’янчук Г. Я., ст. викладач 
кафедри менеджменту освіти 

7 Опорний освітній заклад «Навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – гімназія»  
смт Голоби» Ковельського району  

Читання, 
математика 

19.04 Корнейко А. О., зав. центру 
ЗНО та МД; 
Приймачук Л. О., методист 
центру ЗНО та МД 

8 Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів  
с. Куликовичі Маневицького району  Математика 19.04 Кутовий Р. С., методист 

центру ЗНО та МД 
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9 Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня  
с. Рокита Старовижівського району  

Читання 19.04 Савчук О. І., методист центру 
ЗНО та МД 

10 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  
с. Березолуки Рожищенського району  

Читання 20.04 Кутовий Р. С., методист 
центру ЗНО та МД 

11 Загальноосвітня школа І–ІІ ступеня  
с. Залісці Рожищенського району  

Математика 20.04 Савчук О. І., методист центру 
ЗНО та МД 

12 Навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 
гімназія» м. Горохів  

Читання, 
математика 

20.04 Корнейко А. О., зав. центру 
ЗНО та МД; 
Корнейко М. М., методист 
відділу виховної роботи 

13 Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  
с. Шклинь Горохівського району  

Математика 20.04 Григор’єва Н. В., зав. відділу 
природничих дисциплін 

 
Дослідженням охоплено 259 учнів 4-х класів та 16 вчителів. Школярі виконали 

компетентнісні тести з читання або математики, учні та педагоги пройшли анкетування. 
Матеріали моніторингу надіслано до Українського центру оцінювання якості освіти для 
подальшої оброки та узагальнення результатів. 

Деперсоніфіковані дані, отримані за підсумками дослідження, використовуються для 
визначення рівня сформованості читацької та математичної компетентностей у випускників 
початкової школи України. Ця інформація у наступних циклах дослідження (заплановано на 
2020 та 2022 роки) буде використана для порівняльного аналізу показників, визначення 
тенденцій і змін в результаті запровадження нового Державного стандарту та навчальних  
програм, прийнятих на його основі. 

 
Cлухачів курсів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників Інституту 

проінформовано про лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 02 травня 2018 року № 22.1/10-1304 «Про онлайн-опитування». Створено 
можливість для слухачів взяти участь в опитуванні на тему «Реформування освіти зсередини: 
точка зору представників освітянського середовища». Науково-педагогічні працівники 
Інституту взяли участь в опитуванні індивідуально з персональних комп’ютерів. 

Відповідно до листа Інституту української мови НАН України від 31 травня 2018 року 
№ 307/254 слухачі курсів підвищення кваліфікації залучались до опитування «Територіальні 
і соціокультурні особливості функціонування української мови в Україні». Протягом 
18–21 червня організовано онлайн-опитування 128 слухачів курсів підвищення кваліфікації 
різних фахів.  

Дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання  
STEM-професій» (Поліщук Н. А.).  

Мета дослідження – аналіз й оцінка дієвості та ефективності процесів профорієнтації, 
самооцінки і самовизначення учнівської молоді, з’ясування особливостей та мотивів вибору 
хлопцями й дівчатами інженерних та високотехнологічних професій. 

У дослідженні брали участь 236 респондентів від Волинської області: учні 10-х класів 
(63 хлопці, 70 дівчат), батьки учнів 10-х класів (77 осіб), керівники/заступники керівників 
закладів освіти (29 осіб). 

Опитування респондентів здійснювалося методом онлайн шляхом заповнення гугль-форм. 
 
в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 
01 березня – 05 квітня – моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 

ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Рудники Маневицького району Волинської області (на замовлення 
дирекції школи, згідно з листом на ім’я ректора ВІППО від 01.03.2018 р. № 52). 
Відповідальні: Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І. Збір інформації в закладі освіти 
здійснено 14 березня.  
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Моніторинговим дослідженням охоплено учнів 4-го, 9-го, 11-го класів, вчителів 4-го, 9-го, 
11-го класів школи. У ході моніторингу контрольні завдання з визначених предметів 
(українська мова та математика) виконали 65 учнів (понад 90 % загальної кількості школярів 
4-го, 9-го, 11-го класів закладу освіти), що підтверджує валідність дослідження та  
інформативність отриманих результатів.  

Графік 1  
Частка охоплення моніторинговим дослідженням 

учнів визначених паралелей  

  
У класах школи, охоплених моніторингом, за станом здоров’я були відсутні близько 6 % 

планової кількості учасників дослідження, що є у межах допустимої норми.   
В ході моніторингу проаналізовано динаміку навчальних досягнень школярів за 

предметами, яка обраховувалася як різниця між результатами проведених моніторингових 
контрольних робіт та успішністю попереднього навчального періоду з урахуванням зміни 
показника успішності та якісного показника. Зроблено висновок про рівень навчальних 
досягнень учнів випускних класів початкової, середньої та старшої ланок. 

Результати дослідження узагальнено у вигляді інформаційно-аналітичних матеріалів та 
передано замовнику – дирекції ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Рудники Маневицького району 
(в обумовленому режимі інформації: для внутрішнього користування) (додаток до листа 
Волинського інституту ППО від 05.04.2018 р. № 280/02-09). 

Протягом року вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо 
задоволення якістю та ефективністю діяльності Інституту з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників під час проведення курсів та у міжкурсовий період. За різним 
інструментарієм опитано 2017 респондентів за гніздовою вибіркою (гніздо – навчальна група 
слухачів курсів підвищення кваліфікації).  

На традиційне в опитувальнику запитання «Чи задоволені Ви курсами підвищення 
кваліфікації?» відповіді розподілились так: «Задоволені – 94,33 %; задоволені частково – 
3,6 %; незадоволених немає; не визначились з відповіддю – 2,04 %».  

 
Рисунок 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи задоволені Ви курсами підвищення кваліфікації?» 
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На нашу думку, значне зростання кількості задоволених курсами (порівняно з минулим роком 
число таких слухачів зросло на 11,5 %) пояснюється суттєвими змінами в роботі зі вчителями 
початкової школи, відповідно  – із вимогами підготовки їх до роботи в НУШ; поширенням нових 
форм роботи на групи вчителів-предметників, підготовкою їх до викладання інтегрованих курсів; 
активізацією науково-методичного супроводу діяльності опорних закладів тощо.   

Загальна задоволеність курсами складається із комплексу складових, важливе значення 
серед яких має освітній процес в цілому та застосування нових освітніх технологій у роботі 
зі слухачами курсів, зокрема (див. рис. 2, 3).                    

 
Рисунок 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи задовольняє Вас стан освітнього процесу на курсах у ВІППО?» 

 
Рисунок 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи задовольняє Вас доцільність та ефективність використання ІКТ в освітньому процесі?» 
Загалом освітній процес задовольняє 81,4 % слухачів. Однак його складові ще викликають 

пропозиції, наприклад, щодо збільшення практичних форм роботи зі слухачами. Практично 
кожен другий опитаний прагне ознайомитись з роботою творчих лабораторій педагогів-
новаторів.  

Суттєво змінюються пропозиції респондентів щодо проблематики різних форм 
підвищення кваліфікації. У відповіді на відкрите запитання педагоги пропонують для 
розгляду на заняттях такі питання: «Організація міжнародної співпраці», «Практика роботи в 
інклюзивних класах», «Системи освіти зарубіжних країн», «Робота заступника директора в 
умовах НУШ», «Інтеграція навчальних предметів», «Підготовка вчителів до викладання 
різних предметів у НУШ» тощо.  

Перспективи розвитку співпраці вчителів з Інститутом респонденти окреслили у 
збільшенні кількості та урізноманітненні тематики короткострокових та дистанційних форм 
підвищення кваліфікації. Зокрема, запропонували: організацію майстер-класів волинських 
учителів, відзначених званнями та обласними преміями; розширення тренінгових форм 

Частково  
задовольняє 

Задовольняє  Не задовольняє  Важко відповісти  

       Частково  
        задовольняє 

Задовольняє  

Не задовольняє  

Важко відповісти  
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роботи; ширше залучення вчителів-предметників до проектної діяльності; роботу 
тимчасових творчих колективів над створенням сучасних дидактичних продуктів, створення 
мережевих спільнот педагогів під егідою Інституту тощо.       

З метою вивчення громадської думки суб’єктів освітнього простору щодо якості та 
ефективності діяльності освітніх закладів, системи методичної роботи з педагогічними 
кадрами тощо опитано педагогічних працівників та учнів старших класів Ковельського, 
Любешівського районів та міста Нововолинська. Всього опитано 796 респондентів, у тому 
числі за різним інструментарієм – 303 вчителів (анкета вчителя), 245 випускників 11-х класів 
(2 анкети випускника), 248 учнів 10-х класів (2 анкети учня 10 класу).  

Педагоги Ковельського району продемонстрували досить високий рівень задоволеності 
умовами роботи (97 % респондентів задоволені, наприклад, розкладом; 85 % – задоволені 
своїм навантаженням) та доброзичливим ставленням до себе з боку адміністрації (88 %), яка 
справедливо оцінює результати педагогічної діяльності вчителів (77 %). Вони відзначають, 
що відчувають потребу в професійному й особистісному зростанні та намагаються її 
реалізувати (86,4 %) і мають реальну можливість підвищувати професійну майстерність (92 %). 

В опитаних педагогічних колективах склався сприятливий психологічний клімат, 
неконфліктні стосунки між учителями (97 %), співпраця та взаємодопомога (див. рис. 4).   

 
Рисунок 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Наскільки Ви згідні з твердженням 

“Я відчуваю у роботі підтримку своїх колег”?» 
У відповідях на відкриті запитання щодо проблем, які потребують нагального вирішення, 

респонденти наголошують на необхідності фінансової підтримки ЗЗСО та покращення 
матеріально-технічного стану своїх навчальних закладів. Потребою є осучаснення 
обладнання навчальних кабінетів з різних предметів, забезпечення освітніх закладів 
комп’ютерами та мультимедіа тощо. Практично кожен другий вчитель не може висловити 
задоволення устаткуванням, умовами роботи у кабінеті з предмета, який викладає.  

 
Рисунок 5. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Наскільки Ви згідні з твердженням: 

“Мені подобається мій кабінет, устаткування і умови роботи в ньому”?» 
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Респонденти комфортно почувають себе в середовищі учнів (97 %). Вони задоволені 
ставленням учнів до себе і свого предмета (88 %). У більшості випадків опитані вчителі 
переживають почуття взаєморозуміння у контактах з батьками учнів (82 %). Однак на 8 % 
менше респондентів, котрі думають, що батьки поділяють і підтримують педагогічні вимоги 
вчителів (див. рис. 6).   

  
Рисунок 6.  Розподіл відповідей респондентів на запитання «Наскільки Ви згідні з твердженням: 

“Мені здається, що батьки поділяють і підтримують мої педагогічні вимоги”?» 
Стимулюючими чинниками до навчання, розвитку й саморозвитку вчителів респонденти 

назвали прагнення дітей до отримання якісних знань (90 %  респондентів), навчання на курсах 
підвищення кваліфікації у ВІППО (85 %), методичну роботу в педагогічному колективі (80 %) 
тощо. Окрім цього, сильними внутрішніми спонукальними мотивами до роботи над собою 
опитані вчителі називають довіру (91 %), інтерес до роботи (90 %), новизну діяльності і 
можливість експериментування (80 %), можливість отримати визнання в колективі (58 %) тощо.   

Великої ваги надають респонденти чинникам взаємовпливу в системі самоосвіти та 
саморозвитку вчителя (див. рис. 7, 8).   

 
Рисунок 7. Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Чи є приклад і вплив колег чинником, що стимулює самоосвіту та саморозвиток вчителя?» 

 
Рисунок 8. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи є приклад і вплив керівників освітнього 

закладу чинником, що стимулює самоосвіту та саморозвиток вчителя?» 
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Серед чинників, що перешкоджають процесу самоосвіти, опитані вчителі називають обмежені 
матеріальні ресурси (69 %), стан здоров’я (43 %), складні життєві обставини (39 %) тощо. 

 
Рисунок 9. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи є недостатнє науково-методичне 

забезпечення чинником, що перешкоджає самоосвіті та саморозвитку вчителя?» 

 
Рисунок 10. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи є відсутність можливості користування 

Інтернетом чинником, що перешкоджає самоосвіті та саморозвитку вчителя?» 
Система методичної роботи у школах Любешівського району спрямована на підготовку 

вчителів до розбудови Нової української школи. Зміни, що відбуваються у початковій школі, 
мають підтримку і допомогу з боку педагогічних колективів.  

Найважливіше щодо перспектив розвитку освітнього простору району в контексті Нової 
української школи педагоги вбачають у розвитку партнерства між вчителем, учнем і 
батьками (66,1 % респондентів), автономії і нових можливостей для вчителя (40 %), 
зменшенні контролю над школою і вчителем (34,8 %), формуванні нового освітнього 
середовища (34 %), у компетентнісному підході в організації навчального процесу та  
дитиноцентризмі (31,25 %).  

 
Рисунок 11. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Що для Вас найважливіше  

у перспективах розвитку Нової української школи?» 
Ідею виборів керівників закладів освіти підтримують 78 % респондентів, обмеження часу 

перебування директора школи на посаді – 41 %. 
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Оцінюючи ставлення керівництва закладу, в якому працюють, до вчителів, респонденти 
відзначають, що «вчителя поважають і прищеплюють учням шанобливе ставлення до 
педагогів» (повністю погоджуються з цим твердженням 62 % респондентів, частково – 
33,3 %), «усіляко підтримують прагнення вчителя до професійного розвитку, створюють 
умови для подальшого навчання» (повністю погоджуються з цим твердженням 61,3 % 
респондентів, частково – 31,53 %), «стимулюють ініціативність вчителів у пошуку нових 
форм і методів навчання» (повністю погоджуються 58,7 % респондентів, частково – 33,94 %). 
На думку 53 % респондентів, сприяння та підтримка з боку керівництва навчального закладу 
сприяє самореалізації вчителя та його прагненню до розвитку.  

За самооцінками респондентів значною мірою на якість їхньої роботи впливає самоосвіта 
(92,7 %), користування Інтернет-ресурсами (84 %), діяльність заступника директора школи 
(61,5 %), курсове підвищення кваліфікації у ВІППО (54,5 %), вивчення досвіду роботи колег 
(47,6 %), навчання на дистанційних курсах різного спрямування (40 %) та діяльність 
шкільного методичного об’єднання (39,2 %). Кожен третій опитаний відзначив значний 
вплив на якість своєї роботи: методичних заходів, що проводяться районним методичним 
кабінетом; діяльності творчих груп вчителів у школах; різних форм міжкурсової роботи, які 
проводяться за участю працівників ВІППО. 

 
Рисунок 12. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Якою мірою впливає  

на якість Вашої роботи курсова підготовка у ВІППО?» 
Інноваційні освітні технології апробуються та впроваджуються в освітній процес на 

оптимальному рівні на думку 13,5 % респондентів, як достатній рівень відзначають 60,4 % 
опитаних, 22,5 % – вважають його задовільним, а для 3,6 % респондентів він є критичним. 
Готові до впровадження компетентнісного підходу в практику навчання і виховання 51,35 % 
респондентів, готові частково – 40,54 %, поки що не зрозуміло, готові чи ні, – 6,31 % 
опитаних. Такий рівень готовності до впровадження компетентнісного підходу сформувався 
завдяки самоосвіті (76,4 %), навчанню на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО (62,7%), 
участі у заходах районного методичного кабінету (39 %). Задоволені рівнем науково-
методичного супроводу розвитку компетентнісного підходу в педагогічній діяльності 35,7 % 
респондентів, задоволені частково – 54,5 %, не задоволені – 3,6 %. 

В опитаних колективах переважає позитивний психологічний клімат. Респонденти пишаються 
тим, що працюють саме у своїх навчальних закладах (97,25 %). Не зважаючи на існуючі проблеми, 
вони з радістю й ентузіазмом йдуть на роботу (93,4 %). Педагоги свій колектив характеризують як 
«дружний колектив професіоналів, які підтримують один одного у професійних питаннях» 
(повністю згідні з цим твердженням 59 % респондентів, частково –   35 %), як колектив, «у якому 
склалася доброзичлива і толерантна атмосфера, у якій комфортно працювати і цікаво 
спілкуватися» (повністю згідні з цим твердженням 53 % респондентів, частково –   39 %).   

90 % опитаних вчителів міста Нововолинська вказують на те, що «систему методичної 
роботи та навчальні програми курсів підвищення кваліфікації необхідно змінювати таким 
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чином, щоб результатом стала готовність вчителя розбудовувати Нову українську школу та 
працювати в ній». Свою кваліфікацію вчителі міста підвищують: лише у ВІППО (39,2 % 
респондентів), на онлайн-платформах (50,4 %), всюди, де тільки можуть, – і в державних 
установах, і фахових громадських організаціях, і на онлайн-платформах, і в EdCamp (39,2 %).  

Респонденти відзначають значний рівень впливу на якість своєї роботи самоосвіти 
(86,5 %), діяльності заступника директора школи (51,3 %), співпраці у творчій групі вчителів 
школи (39,3 %), у міському методичному об’єднанні (32,5 %), користування Інтернет-
ресурсами (21,8 %), навчання на дистанційних курсах різного спрямування (21,2 %) тощо.   

 
Рисунок 13. Розподіл відповідей респондентів на питання «Найважливіші, на Ваш погляд,  

результати методичної роботи, у якій Ви берете участь» 
На думку респондентів, методична робота впливає на розвиток творчої активності 

педагогів навчального закладу, у якому вони працюють, значною мірою (42 %), частково 
(50,8 %), не впливає зовсім (1,6 %), не визначилися з відповіддю 5,6 % опитаних. 

Самореалізації та саморозвитку педагогів найбільше сприяє, на їх думку, користування 
Інтернет-ресурсами (80,8 %), творча атмосфера в колективі освітнього закладу (63,5 %), 
робота поруч з педагогами з високим професійним рівнем (59,5 %), сприяння та підтримка 
керівництва навчального закладу (43 %), навчання на курсах підвищення кваліфікації у 
ВІППО (38 %), високий рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу 
(35,7 %), матеріальні заохочення (31 %) тощо. 

Серед найбільш значущих чинників, які заважають професійній самореалізації та 
саморозвитку, респонденти назвали низький рівень матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу (72,4 %), перевантаження дорученнями, які не є безпосередніми 
обов’язками вчителя (49 %), відсутність доступу до Інтернет-ресурсів (18,9 %). 

Готовність до впровадження компетентнісного підходу в практику навчання та виховання 
декларують 53,7 % респондентів, часткову готовність – 39,8 % опитаних, поки що не 
розуміють, готові чи ні, – 6,5 %. Практично однакова кількість (у відсотковому вимірі) 
вчителів сільського району і вчителів з міста обласного підпорядкування оцінюють свою 
готовність до впровадження компетентнісного підходу в практику навчання та виховання. 

 
Рисунок 14. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи задоволені Ви науково-методичним 

супроводом розвитку компетентнісного підходу в педагогічній діяльності?» 
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Протягом року велось дослідження «Опорний заклад: проблеми і перспективи в оцінках 
педагогічної громади ОТГ». За різним інструментарієм опитувались директори, заступники 
директорів опорних закладів і вчителі.  

Керівники та педагогічні працівники опорних закладів назвали такі проблеми, над 
вирішенням яких необхідно працювати: 

– Відповідно до нормативних документів у філіях опорних закладів можуть створюватись 
з’єднані класи (класи-комплекти). Постає питання про організацію освітнього процесу в 
таких класах, де один із складових – перший клас. Перспектива створення і діяльності таких 
класів-комплектів у наступному році особливо турбує заступників директорів.  

– На думку опитаних керівників шкіл та педагогів, є нагальна необхідність у підготовці 
вчителів до викладання інтегрованих курсів.  

– Допомоги з боку Інституту очікують заступники директорів, котрі опікуються 
організацією методичної роботи та діяльністю  методичних кабінетів опорних закладів.  

– Директори опорних закладів підтримують ідеї щодо зняття відповідальності зі школи та 
передачу окремим, створеним спеціально для цього структурам із надання послуг з 
проживання, харчування та підвезення дітей опорних закладів.  

– Керівники опорних закладів відзначають необхідність розроблення моделей мережевої 
взаємодії на рівні освітнього округу, пропонують як короткострокову форму підвищення 
кваліфікації керівників опорних закладів проведення тренінгу «Основні умови розроблення 
та реалізації програми розвитку навчального закладу», створення професійної спільноти у 
«Фейсбуці».    

Вчена рада ВІППО прийняла рішення про розширення і продовження дослідження в 2019 р. 
та затвердила його програму. 

За інструментарієм соціологічного моніторингу «Випускник» у 2017/2018 навчальному 
році опитано випускників Локачинського району. Сенс освіти для опитаних випускників – 
у розвитку власних інтересів і здібностей (69,6 %), підготовці до отримання професії 
(62,6 %), у самопізнанні і самовдосконаленні (37,4 %), у пізнанні і розумінні навколишнього 
життя (35,6 %), у пізнанні основ наук (27,8 %).  

Навчаючись у школі, найбільше задоволення випускники отримували від своїх 
навчальних досягнень (40 %), атмосфери в класі (39 %), взаємин з однолітками (36,5 %), 
успіхів в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях (35,6 %), від навчального процесу 
загалом (31 %), можливості виявити себе, свої здібності, уміння (33 %)  тощо.  

 
Рисунок 15. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи з бажанням Ви вчилися?» 

Серед проблем, пов’язаних зі школою, які залишаються не вирішеними для них, 
випускники відзначили: результати з окремих навчальних предметів (46,4 %), страх перед 
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іспитами (45,4 %), невміння розподілити свій час (23,6 %) та труднощі при спробах поєднати 
навчання й додаткові заняття (спорт, музику тощо) (17,3 %).  

Головним досягненням за роки шкільного життя випускники називають: «Те, що в мене 
вже є поставлена мета», «Успішні виступи на олімпіадах, конкурсах, МАН», «Розум», 
«Спортивні досягнення, перемога над самим собою», «Я став дорослим», «Те що я довчилась 
до 11 класу», «Вивчення навчальних предметів», «Пізнання чогось нового», «Знайшов друзів», 
«Знання і оцінки», «Пізнання самого себе. Третє місце з фізики», «Одержання атестата», 
«Що я можу щось робити», «Власний розвиток», «Тут я знайшла для себе вірних друзів». 
На жаль, є діти, які, на їхню думку, не досягли нічого.    

На час опитування однозначно окреслили для себе свій майбутній життєвий шлях 40 % 
респондентів, частково – 52,2 %. Продовжувати навчання планують 90,4 % опитаних. 
Підтвердилась тенденція останніх кількох років щодо зменшення кількості випускників, 
котрі планують вступати до закладів вищої освіти. Це – 54 % респондентів (у минулому 
навчальному році цей відсоток становив 59,8 %).  

З вибором майбутньої професії визначились 36,6 % респондентів, частково визначились – 
40,2 %. Свої плани на майбутнє частина випускників пов’язують із зарубіжними країнами. 
Планують вступати на навчання за кордоном 17,9 % респондентів. У перспективі працювати 
за кордоном розраховують 51,8 % опитаних випускників, 25 % респондентів планують з 
часом виїхати на постійне місце проживання за кордон.   

 
Рисунок 16. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Що або хто сприяли формуванню  

Ваших життєвих планів?» 
Випускники вважають, що для реалізації життєвих планів їм необхідно: мати впевненість 

у власних силах (81 %), вміння спілкуватися з людьми (76,7 %), вміння приймати рішення 
(69 %), якісна освіта (62 %), вміння планувати своє життя (57 %), вміння працювати в 
команді (47,4 %), вміння пристосовуватись до обставин (43 %).  На протекцію, впливові 
зв’язки та матеріальне становище батьків покладають надії у втіленні своїх планів у життя 
14 % опитаних. 

Ми просили випускників визначити свої життєві принципи за запропонованими їм 
висловами та прислів’ями. На перше місце 63,4 % опитаних поставили вислів «Кожен сам 
творець свого щастя», друге – 60,7 % респондентів обрали «Стався до інших так, як би ти 
хотів, щоб вони ставилися до тебе», на третьому місці – 42 % – «У цьому житті треба 
спробувати все», далі – 35,7 % – «Поспішай творити добро», 32 % – «Чужого навчайся й 
свого не цурайся», 22,3 % – «Гроші вирішують все», 6,2 % – «Моя хата скраю».  

Із 18 параметрів життєвих цінностей пропонувалось вибрати сім, найважливіших для 
респондентів. Респондентами обрано: здоров’я (фізичне і психічне) (77 %), вірні друзі 
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(66,4 %), щасливе сімейне життя (47,8 %), активне діяльне життя (повнота й емоційна 
насиченість) (47,8 %), цікава робота (46 %), розвиток (робота над собою, постійне фізичне й 
духовне вдосконалення) (45 %), любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною) 
(42,5 %). У десятку обраних випускниками цінностей ввійшли також упевненість в собі 
(внутрішня гармонія, самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) (39,8 %),  
матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів) (39,8 %), воля 
(самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) (26 %). 

У відповідях на відкрите запитання щодо впливу шкільного життя на формування рис 
характеру опитані випускники відзначили, що у них розвинулись: «Комунікабельність», 
«Дружелюбність, життєрадісність, впевненість», «Саморозвиток, терпіння», 
«Старанність, успішність, наполегливість», «Стала більш агресивною і впертою», «...Моє 
терпіння, його залишилось зовсім мало», «Шкільне життя навчило досягати свої цілі», 
«Ніяк не впливає», «Впевненість у житті, працездатність. Наполегливість». 

Респонденти відзначили роботу в навчальних закладах органів учнівського 
самоврядування (81,2 %) та приблизно кожен другий опитаний – свою участь у їх діяльності. 

 
Рисунок 17. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи берете Ви участь  

в роботі органів учнівського самоврядування?» 
Проведені соціологічні дослідження дають змогу враховувати громадську думку різних 

категорій педагогічних працівників в організації курсового та міжкурсового підвищення 
кваліфікації вчителів з метою підвищення ефективності усіх видів взаємодії Інституту з 
учителем, ознайомлення педагогів із громадською думкою старшокласників щодо різних 
аспектів шкільного життя та спрямування педагогічних працівників на адекватну реакцію 
щодо зауважень і побажань опитаних учнів.     

 
Проведено анкетування слухачів відділом ІЗО спільно з науково-дослідною лабораторією 

соціологічних досліджень та розвитку освіти з метою вивчення думки педагогів області 
щодо якості матеріалів, поданих у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», 
зацікавлення педагогічних працівників у публікації власних доробків у виданні, означення 
кола проблем. Результатом став випуск і розповсюдження буклету «Вимоги до оформлення 
та подання авторських оригіналів у науково-методичний вісник “Педагогічний пошук”» та 
відповідних матеріалів до розміщення на сайті Інституту й офіційній сторіці ВІППО у 
«Фейсбуці». (Січень–березень, Рубльова Н. О., Гребенюк В. І., Гаврилюк Л. І., Шевчук Г. З.). 

 
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
Науково-методичний семінар-нарада для представників закладів освіти – учасників 

Міжнародного моніторингового дослідження PISA «PISA–2018: алгоритм роботи закладу 
освіти». (27 березня, Корнейко А. О.). 
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 Науково-методичний семінар-нарада для інструкторів Всеукраїнського моніторингового 
дослідження якості початкової освіти «Організація процедур моніторингу в закладі освіти». 
(10 квітня, Корнейко А. О., центр ЗНО та моніторингових досліджень).  

Інструктивно-методична нарада для відповідальних за пункти проведення PISA та 
старших інструкторів дослідження «PISA–2018. Основний етап. Інструкція 
адміністрування». (19 квітня, Корнейко А. О., центр ЗНО та моніторингових досліджень).  

Засідання постійно діючого науково-методичного семінару для відповідальних за МД в 
містах, районах та ОТГ області «Методичні засади типового алгоритму організації та 
проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти». (13 вересня, центр ЗНО та 
МД ВІППО). 

Організація і проведення циклу науково-методичних семінарів-практикумів для 
керівників закладів ЗЗСО «Організація та проведення локальних моніторингових досліджень 
як засіб оперативного управління якістю освіти». (Центр ЗНО та МД ВІППО спільно з 
кафедрою менеджменту освіти). 

Науково-методичний семінар-нарада для представників закладів освіти – учасників 
Міжнародного моніторингового дослідження PISA «PISA–2018: алгоритм роботи закладу 
освіти». (27 березня, Корнейко А. О.).  

 
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 
– Підготовлено Нормативне забезпечення ЗНО–2018 та ЗНО–2019. 
– Організовано роботу пункту перевірки відкритої частини сертифікаційної роботи ЗНО з 

української мови і літератури на базі Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 1 
Луцької міської ради. 

– Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2018.  
– Організовано роботу пунктів реєстрації учасників ЗНО–2018: розроблено електронний 

пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних за пункти реєстрації; 
проведено навчання відповідальних за реєстрацію щодо методики роботи з програмою 
«ЗНО–2018». 

– Забезпечено створення бази даних екзаменаторів та експертів ЗНО–2018. 
– Створено мережу пунктів тестування ЗНО–2018. 
За підсумками проведення в області ЗНО–2018 підготовлено Звіт про проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, у Волинській області у 2018 році (розміщено у розділі «Зовнішнє 
оцінювання» сайта ВІППО) (додаток 5). 

Взято участь в роботі експертної комісії зі встановлення порогового бала ЗНО–2018 з 
фізики. (14 червня, Львівський РЦОЯО). 

Участь у засіданні регіональної експертної групи щодо визначення порогу «склав/не 
склав» тесту з географії ЗНО 2018 року у Львівському регіональному центрі оцінювання 
якості освіти. (11 червня, Григор’єва Н. В.). 

 
ХІІ. Особливості діяльності закладу 
1. Робота музею історії освіти Волині 
Протягом року робота музею була спрямована на реалізацію запланованої виставкової, 

екскурсійної, пошукової та консультативної діяльності, пов’язаної з актуальними подіями й 
пам’ятними датами в громадському, освітньому і культурному житті педагогічної спільноти 
Волині, всього суспільства. Матеріалами та фондами музею користувалися студенти закладів 
освіти м. Луцька, вчителі-історики навчальних закладів області та наукові працівники. 
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І. Проводилася робота зі збереження, систематизації, популяризації науково-педагогічної 
та історичної спадщини волинської освіти. Фонди музею збагатилися примірниками 
науково-педагогічних видань, краєзнавчої літератури та матеріалами з історії виникнення 
навчальних закладів. 

ІІ. Постійно вивчалися та систематизовувались документальні й довідкові матеріали з 
фондів музею для розширення тематики виставково-експозиційної роботи. 

ІІІ. Систематично проводились екскурсії згідно із затвердженим розкладом заїздів. З січня 
по грудень проведено 145 екскурсій для слухачів курсів ВІППО загальною кількістю 2645 
осіб. 

Крім того, з експозиціями музею ознайомились студенти історичного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та студенти відділу 
дошкільного виховання Луцького педагогічного коледжу.  

І. Виставкову діяльність музею представлено такими заходами: 
1. Постійно діюча (річна) виставка «Історія шкіл області».  (Янковенко А. А.). 
2. Постійно діюча (річна) виставка «Історія закладів дошкільної освіти області». 

(Янковенко А. А.). 
2. У рубриці «Багатогранність хисту» – виставка авторських робіт вчительки 

Залізницького НВК Любешівського р-ну Турик Л. І. «Лялька-мотанка – древній символ 
зв’язку між поколіннями». (Поліщук Н. А., Янковенко А. А.). 

3. У рубриці «Педагогічна спадщина» – тематична виставка до 100-річчя з дня народження 
В. О. Сухомлинського «У діалозі з сучасністю». (Луцюк А. М.,  Янковенко А. А.). 

4. У рубриці «Портрет педагога» – тематична виставка «Герої серед нас».                                                                             
(Янковенко А. А.). 

5. У рубриці «Педагогічна спадщина» – виставка «Еволюція шкільного підручника». 
(Янковенко А. А.). 

6. У рубриці «Хроніки шкільного життя» – виставка шкільних друкованих видань 
«Сходинки шкільної журналістики». (Янковенко А. А.). 

7. У рубриці «Портрет педагога» – тематична виставка до 75-річчя з дня народження 
заслуженого вчителя України, поетеси, громадської діячки  Ковальчук О. Г. (Янковенко А. А., 
Романчук  Г. Д.). 

8. У рубриці «Багатогранність хисту» – виставка художніх робіт «Природа очима 
художника» вчителя ЗЗСО № 4  м. Ківерці. (Фурса В. А., Янковенко А. А.). 

9. У рубриці «Багатогранність хисту» – тематична виставка до  65-річчя з дня заснування  
Будинку дитячої творчості м. Рожище.  (Янковенко А. А.). 

 
ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 
1. Робота бібліотеки 
Головною метою діяльності бібліотеки Інституту є забезпечення фахових інформаційних 

потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння процесу підвищення кваліфікації 
педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних, управлінських кадрів освітянської галузі 
та створенню високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення 
безперервної освіти в Україні шляхом надання вільного доступу до профільної інформації. 

Основними завданнями є: 
– Оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи ВІППО та 

інформаційних потреб користувачів. 
– Аналітичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає 

профілю діяльності установи. 
– Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та навчального процесу шляхом 

повного, якісного й оперативного обслуговування всіх категорій користувачів. 
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– Розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх виконання завдяки 
використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій. 

– Науково-методичне забезпечення бібліотек професійно-технічних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів області. 

Інформаційні ресурси бібліотеки формуються відповідно до фахових потреб користувачів 
(науковців, працівників освітніх установ, слухачів курсів, студентів, бібліотечних 
працівників) документами з питань розвитку вітчизняної та світової педагогічної науки, 
освіти, менеджменту в освіті, нових педагогічних технологій та освітніх підходів до 
професійної підготовки педагогічних кадрів, науково-методичною літературою на допомогу 
вчителям-предметникам, матеріалами про педагогів-новаторів, фаховими періодичними 
виданнями (передплачено 104 назви, див. додаток 4). 

Працівники бібліотеки взяли участь у Всеукраїнському вебінарі «Упровадження 
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек», який 
провела Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 
спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України за 
сприяння Microsoft. Завідувач взяла участь у конференції «Волинь – край козацький»,  
семінарі-практикумі шкільних бібліотекарів «Виховання патріотизму та підвищення інтересу 
до історії України засобами шкільної бібліотеки».  

Станом на 01.12.2018 року фонд бібліотеки становить 43 123 примірники книг. За звітний 
період надійшло 170 книг. 

В науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» працівники бібліотеки 
опублікували бібліографічні покажчики «До 100-річчя з дня народження 
В. О. Сухомлинського», «Педагогічне зростання вчителя». 

В електронній газеті «Педагогічні роздуми» опубліковано новинки літератури в рубриці 
«На книжкову полицю». 

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 провела 
огляди літератури, виставки, інформування читачів про нові надходження до бібліотеки, 
надано практичну допомогу методистам в організації тематичних книжкових виставок до 
наукових конференцій. 

Протягом року працівники організували і провели: презентацію творчості І. Корсака, 
літературний захід до свята жінок-мироносиць, виставку творчих виробів із соломи 
заслуженого майстра народної творчості України та педагога Марії Кравчук. 

Згідно з планом роботи на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли тематичні 
виставки літератури: 

1. «Розвиток української національної школи».   
2. «Державною мовою в Україні є українська мова (Конституція України. Стаття 10)». 
3. «День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної сотні».  
4. «Заповіт Великого Кобзаря». 
5. «Професійне зростання вчителя». 
6. «Школа і родина». 
7. «Право, обов’язок, свобода та відповідальність». 
8. «Педагогічний талант В. О. Сухомлинського». 
9. «Виховуємо патріотів». 
10. «Школа – територія здоров’я». 
Книжкові виставки до знаменних дат: 
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1. 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938–1985), українського поета, 
перекладача. 

2. 100 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918–1990), української 
поетеси. 

3. 100 років від дня народження Олеся Терентійовича Гончара (1918–1995), українського 
письменника, громадського діяча. 

4. 140 років від дня народження Януша Корчака (справж. – Генрік Гольдшміт) (1878–
1942), польського поета, письменника, лікаря. 

5. 160 років від дня народження Андріана Феофановича Кащенка (1858–1921), 
українського письменника. 

6. 180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1938–1918), 
українського письменника. 

7. 240 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778–1843), 
українського письменника. 

8. 140 років від дня народження Олександра Олеся (справж. – Олександр Іванович 
Кандиба), українського поета. 

Підготовлено виставки літератури: «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині – 
важливе джерело волинезнавства», до свята жінок-мироносиць, презентації творчості 
І. Корсака, «Щоб у серці жила Батьківщина», обласної науково-практичної конференції 
«Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньому просторі Волині», «Волинь – 
край козацький», «Історія вчить, історія виховує».  

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. «До 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського» (бібліографічний покажчик). 
 
2. Виставкова діяльність 

ХХІІІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів Волині» 

З  26 березня по 20 квітня на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти проведено ХХІІІ обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині». 

Для участі у виставці подано 779 робіт від педагогічних працівників закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, районних і міських методичних кабінетів, 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за номінаціями: 

1) суспільствознавство (історія – 119, правознавство – 22, економіка – 15, громадянська 
освіта – 4, суспільствознавство – 4,  предмети духовно-морального спрямування – 26); 

2) технології (інформатика – 66, трудове навчання – 63);  
3) здоров’я та фізична культура (основи здоров’я – 34, фізична культура – 49,  предмет 

«Захист Вітчизни» – 16);  
4) початкове навчання – 216;  
5) методична робота – 145. 
Оргкомітетом та журі проведено значну роботу щодо організації виставки й оцінювання 

робіт. Членами журі відзначено новизну та актуальністю тем представлених робіт, практичне 
спрямування методичних посібників, рекомендацій та розробок, авторських програм 
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спецкурсів, курсів за вибором, факультативів і гурткових занять, електронних навчальних 
посібників тощо. 

Матеріали виставки відповідали вимогам державних освітніх стандартів, мали високий 
рівень естетичного оформлення та практичного спрямування.  

Участь у виставці взяли освітяни з усіх районів,  міст обласного значення, дев’яти 
об’єднаних територіальних громад та п’яти  навчальних закладів обласного підпорядкування. 
Найактивнішими були педагоги міст Луцька та Ковеля, Камінь-Каширського, 
Ківерцівського, Любешівського і Рожищенського районів. 

Найбільшу кількість робіт, відзначених журі ХХІІІ обласної виставки, представили 
педагоги та педагогічні колективі міст Луцька і Ковеля, Ківерцівського, Горохівського, 
Ратнівського, Маневицького, Луцького, Любешівського та Камінь-Каширського районів. 

Найкращий якісний показник участі у виставці продемонстрували методичні кабінети міст 
Луцька (29 %), Ковеля (23 %) та Ківерцівського (38 %), Горохівського (31 %), Ратнівського 
(24 %), Маневицького (24 %) і Луцького (23 %) районів. 

Відзначено 158 робіт та нагороджено дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 
За підсумками виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та методичних 

матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються у бібліотеці Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, що дає можливість слухачам курсів 
підвищення кваліфікації, педагогам області ознайомитися з кращими надбаннями освітян 
Волині. 

ХХІІІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 
Волині» — це особливий представницький форум, на якому освітяни з різних куточків 
області презентували свої інноваційні практичні й теоретичні розробки, обмінюються 
досвідом, синтезують нові ідеї та варіанти їх впровадження. 

 
Створено стенди про структуру та діяльність ВІППО (інформаційне, змістове, графічне 

наповнення, коректування та макетування, друк стендів). (Протягом року, працівники ВІЗО). 
    
3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти  
І. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 
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) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х). 

Електронна версія часопису «Педагогічний пошук» систематично розміщується на сайті 
наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації 
журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних «Україніка». 

Журнал виходить із електронним додатком, де вміщуються багатоілюстровані методичні 
матеріали. Видається щоквартально. 

Автори видання – науковці, керівники і працівники шкіл, позашкільних навчальних 
закладів, освітніх установ області. 

Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення педагогів 
Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська школа, 
краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються у наукових та 
методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних працівників, зростанню 
їх фахової майстерності. 

Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та кандидати 
наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики, студентство. 
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Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 
Автори К-сть публікацій % 

Доктори наук 2 2 
Кандидати наук 22 23 
Науково-педагогічні 
працівники 

28 29 

Методисти 
методичних кабінетів 

1 1 

Учителі-практики 40 41 
Аспіранти 1 1 
Студенти 3 3 

 
Див. порівняльний аналіз у діаграмі: 

 
 
Більшість публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих 

педагогів області. 
Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування. 

 
Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

Автори К-сть публікацій 
Працівники ВІППО 38 
Працівники ВІППО у співавторстві  
з іншими дописувачами 

9 

Інші дописувачі 39 
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Представлення тематичних напрямків публікацій 
 

Навчальний предмет К-сть 
 

 
% 

Українська мова і література 2 8 
Англійська мова 3 12 
Французька мова 1 4 

Польська мова 1 4 
Зарубіжна література 1 4 

Історія України 4 15 
Математика 2 8 

Фізика 1 4 
Географія 2 8 

Краєзнавство 1 4 
Музичне мистецтво 1 4 

Образотворче мистецтво 1 4 
Психологія 2 8 

Основи християнської етики 2 8 
Початкове навчання 1 4 

Позашкілля 1 4 
 

 
 
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 
 

Назва міста, району Кількість % 
м. Луцьк 61 79 
м. Володимир-Волинський 2 3 
м. Нововолинськ 1 1 
Луцький р-н 5 7 
Горохівський р-н 1 1 
Іваничівський р-н 1 1 
Любомльський р-н 2 3 
Ківерцівський р-н 1 1 
Ратнівський р-н 2 3 
Інші регіони України 1 1 
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Протягом року працівниками відділу вивчався попит читачів педагогічної періодики та 

технологія поліграфічного виробництва, здійснювалось оформлення передплати, документів 
бухгалтерської звітності, розповсюдження видання. 

У 2014–2017 роках витрати на виготовлення журналу не покривалися сумою, отриманою 
від передплати видання освітянами та закладами області. У 2018 році шляхом упорядкування 
реєстру передплатників та зміни видавницва, котре видруковує вісник, кошти, потрібні на 
його виготовлення, повністю надходять від передплатників журналу, тож видання стало 
цілком самоокупним. (Огляд – додаток 2). 

Основні етапи роботи працівників відділу стосовно випуску науково-методичного 
вісника «Педагогічний пошук» №№ 1 (97) – 4 (100): 

1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування). 
2. Робота з авторами статей, їх консультування. 
3. Правка коректури (чотири коректури); перевірка відповідності набраного тексту 

оригіналові; виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, неправильної 
розбивки тексту на абзаци; погодження з літературним редактором помічених стилістичних 
похибок; перевірка правильності набору тексту, заголовків, приміток, інших виділених 
частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок 
технічного редактора; вказівки щодо набору формул, рисунків, багатозначних чисел, 
графіків, таблиць, діаграм. Коректування та переклад анотацій і ключових слів англійською 
мовою. Звірка відповідності набраного тексту оригіналу при читанні коректури 

4. Літературне редагування науково-методичного вісника «Педагогічний пошук». 
5. Макетування журналу, дизайн та верстка. Вичитка верстки журналу.  
6. Підготовка і виготовлення електронного доповнення до журналу. 
7. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» та 

медіадодатків в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського та на сайті 
ВІППО. 

8. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника «Педагогічний 
пошук». 

9. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій, ведення журналів 
обліку оригіналів статей та рецензій на статті) тощо. 

10. Підготовка вимог до оформлення й подання авторських оригіналів у науково-
методичний вісник «Педагогічний пошук» та матеріалів до розміщення на сайті Інституту, 
офіційній сторінці ВІППО у «Фейсбуці». Виготовлено тематичний буклет для 
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розповсюдження серед потенційних дописувачів. (Огляд – додаток 2). (Протягом року, 
працівники ВІЗО). 

 
ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 27–38 
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, робота з авторами, консультації 

щодо написання матеріалів, підготовка матеріалів до верстки, дизайн, верстка та онлайн-
публікація на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали газети 
вчителі можуть використовувати у шкільній та позакласній роботі. (Огляд – додаток 3). 
(Протягом року, Гребенюк М. П., Гаврилюк Т. В.). 

 
ІІІ. Робота над поточною документацією ВІППО 
– Інформаційно-видавничий супровід учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, 

семінарів, круглих столів тощо (набір, редагування, друк програм, сертифікатів, банерів, 
бейджів та ін.). 

– Друкування грамот, подяк, дипломів, довідок-подань, листів та іншої поточної 
документації (перевірка правильності набору наказів, звітів, планів, грамот, подяк, листів, 
буклетів та інших документів, виправлення помилок). 

– Розробка і дизайн логотипів, емблем, банерів, обкладинок науково-методичних 
матеріалів для потреб Інституту. 

– Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні 
друкованих матеріалів відділів і кафедр (за погодження з ректоратом). 

– Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО, обробка й оприлюднення 
цифрової інформації. 

– Робота із засобами масової інформації: підготовка прес-релізів, запрошення журналістів 
на заходи. 

– Підготовка вітань до свят, знаменних подій тощо. 
– Підготовка та форматування поточної документації  щодо господарської діяльності 

Інституту (за запитом). 
– Допомога в поточній роботі працівникам Інституту (друк, сканування, ксерокопіювання, 

робота з електронною поштою, цифровими носіями). 
– Зведення, верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк загальноінститутського 

звіту ВІППО за поточний і плану ВІППО на наступний роки. (Протягом року, працівники 
ВІЗО). 

 
ІV. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо 
1. Редагування документації та матеріалів для підготовки і проведення науково-

методичних семінарів, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій і т. ін.: 
– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;  
– Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка;  
– Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»; 
– XХІІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки 

педагогів Волині»; 
– регіональних учнівських предметних олімпіад; 
– ХІV Всеукраїнського турніру юних економістів; 
– фестивалю інновацій «Інноваційна педагогіка в умовах реалізації концепції “Нова 

українська школа”»; 
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– Всеукраїнського навчально-методичного семінару методистів іноземних мов обласних 
(міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти «Нова українська школа – на старті 
до успіху»; 

– науково-практичної конференції з педагогічного краєзнавства «Волинь – край козацький»; 
– днів науки у ВІППО; 
– обласної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського 

в освітньому просторі Волині» – до 100-річчя від дня народження. 
2. Друк програм, сертифікатів, збірників матеріалів конференцій, бейджів тощо. 
3. Фото- та відеофіксація заходів, оприлюднення результатів, розміщення інформації на 

сайті ВІППО та сторінці Інституту у «Фейсбуці». 
4. Висвітлення проведених заходів у ЗМІ та Інтернеті (підготовка прес-релізів, написання 

інформаційних повідомлень про захід, запрошення ЗМІ, проведення прес-конференцій, запис 
інтерв’ю). (Протягом року, працівники ВІЗО). 

 
V. Випуск науково-методичних видань ВІППО 
(друк, форматування, читання коректури, правка та верстка) 
– Дослідно-експериментальна діяльність закладів освіти Волинської області: 

інформаційно-аналітичний довідник / упоряд. Н. Поліщук; за заг. ред. В. В. Вітюк. Луцьк: 
ВІППО, 2018. 80 с. 

– Дерев’янчук О. Ю. До витоків мого народу через проектну діяльність. Луцьк, 2018. 60 с.  
– Методика проведення турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність та 

економіка»: метод. рек. / упоряд. Т. С. Гребенюк. Луцьк: ВІППО, 2018. 92 с.  
– Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід 

проектування і реалізації: матеріали круглого столу / упоряд. Н. А. Поліщук. Луцьк: ВІППО, 
2018. 124 с. 

– Дослідно-експериментальна діяльність закладів освіти Волинської області: 
інформаційно-аналітичний довідник / упоряд. Н. А. Поліщук; за заг. ред. В. В. Вітюк. Луцьк: 
ВІППО, 2018. 80 с.  

– Впровадження Державного стандарту початкової освіти в Новій українській школі: 
навч.-метод. забезпечення дисципліни / уклад. О. П. Муляр. Луцьк, 2018. 116 с. 

– Камінська В. В. Шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі 
післядипломної педагогічної освіти: методична розробка. Луцьк: ВІППО, 2018. 84 с. 

– Методика проведення турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність та 
економіка»: метод. реком. / упоряд. Т. С. Гребенюк. Луцьк: ВІППО, 2018. 92 с. 

– Предметна компетентність із фізики учня Нової української школи. Неперервна освіта в 
модусах минулого, теперішнього і майбутнього: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. з 
міжнар. участю (Луцьк, 24–26 травня) / уклад. В. О. Савош. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 236 с. 

– Гребенюк М. П. Основні вимоги до оформлення науково-методичних матеріалів з 
точних дисциплін: метод. реком. Луцьк, 2018. 40 с.  

– Козакувати – це робити добро: Шляхами поступу Волинського округу «Козацтва 
Запорозького». Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 56 с.: іл. 

– Розробка і дизайн обкладинки збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього і 
майбутнього». 

– Розробка і дизайн обкладинки збірника матеріалів «Голодомор 1932–1933 років – 
національна трагедія українського народу».  

– Розробка і дизайн обкладинки, друк збірника «Волинь – край козацький». (Протягом 
року, працівники ВІЗО). 

 
189 

 



VІ. Робота з офіційним сайтом ВІППО 
На сайті ВІППО протягом року розміщено методичні рекомендації щодо викладання 

предметів, офіційна інформація стосовно Інституту і його структурних підрозділів, анонси 
заходів, плани роботи, новини про проведені заходи, матеріали про конкурси, олімпіади, 
подяки, відео, оновлення літератури в бібліотеці, відгуки про роботу ВІППО тощо. 
Інформаційне наповнення сайта ВІППО у 2018 році: кількість матеріалів – 2543, кількість 
новин – 254.  

1. Систематичне оновлення та наповнення офіційного сайта ВІППО (редагування і дизайн 
публікацій, обробка фото, написання анонсів, новин та публікацій про захід). Кожен 
підрозділ ВІППО має сторінку на сайті, яка постійно оновлюється (редагування інформації, 
поданої на сайт; відстеження оновлення, внесення змін до складу, наповнення, місця 
розташування або назв рубрик, розділів тощо). 

2. Розробка технічного завдання для переведення сайта на нову мобільну платформу, опис 
технічних та інформаційних вимог для редизайну сайта ВІППО, перебудови структури та 
його змістово-інформаційного оновлення. 

3. Підготовка журналу, матеріалів огляду та електронного доповнення науково-
методичного вісника «Педагогічний пошук» до розміщення на сайті ВІППО. 

4. Коректування поточної документації та матеріалів для розміщення на сайті ВІППО. 
5.  Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», електронній 
газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). (Протягом року, Гребенюк М. П., Рубльова Н. О.) 

 
Кількісне наповнення інформацією сайта ВІППО  

Новини 254 
Файлові матеріали на сторінках структурних підрозділів  2015 
Оновлення художньої, довідкової, навчальної  літератури в бібліотеці 83 
Виставки 25 
Життя бібліотеки  2 
Електронна газета 8 
Анонси 122 
Відеоматеріали 34 

 
VІІ. Робота з офіційною сторінкою ВІППО у соцмережах: 
Створення спільноти педагогів Волині у соціальній мережі «Фейсбук»:  
– ведення офіційної сторінки, наповнення оперативною інформацією; 
– збільшення релевантності сторінки, кількості членів спільноти;  
– швидке реагування на потреби педагогічної спільноти;  
– відповідь на онлайн-запити педагогів;  
– поширення актуальних новин, фото та відео проведених заходів; 
– популяризація діяльності Інституту та його працівників; 
– анонси важливих подій, висвітлення проведених заходів. (Протягом року, Рубльова Н. О.). 
 
VІІІ. Робота зі ЗМІ  
Протягом 2018 року працівниками відділу інформаційного забезпечення ВІППО велася 

постійна активна робота стосовно популяризації діяльності Інституту, висвітлення 
результатів роботи працівників закладу у ЗМІ:  

– Підготовка прес-анонсів, прес-релізів, інформаційних повідомлень для ЗМІ. (Протягом 
року, Рубльова Н. О., Гребенюк М. П.). 

– Популяризація діяльності закладу у ЗМІ, висвітлення результатів діяльності Інституту і 
працівників ВІППО. (Протягом року, Рубльова Н. О.). 
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– Організація прес-конференцій, запис тематичних лекцій, організація участі 
представників ВІППО у прямих ефірах на педагогічні теми. (Протягом року, Рубльова Н. О.). 

– Створення медіакарти області. (Протягом року, Гребенюк М. П.). 
 
4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 
№ 
з/п Назва ЗМІ Дата публікації 

(передачі тощо) Назва матеріалу 

1 T1ua Твій Портал. URL:  
https://t1.ua/novyny/volyn/10592-v-ukrayini-
rozpochnetsya-vidbir-nayrozumnishykh-
shkolyariv.html 

05 січня В Україні розпочнеться відбір 
найрозумніших школярів 
 

2 T1ua Твій Портал. URL:  
https://t1.ua/ua/novyny/volyn/10580-stalo-vidomo-
de-v-lutsku-provodytymut-uchnivski-olimpiady.html 

05 січня Стало відомо, де в Луцьку 
проводитимуть учнівські 
олімпіади 

3 12 канал. URL:  https://12kanal.com/category/volyn/ 10 січня У Луцьку стартував сезон 
олімпіад 

4 V24 інформаційний патруль. URL:  
http://www.volyn24.com/news/96817-u-lucku-
startuvav-sezon-uchnivskyh-olimpiad-video 

11 січня У Луцьку стартував сезон 
учнівських олімпіад 
 

5 Волинь Post. URL: https://www.volynpost 
/news/104868-u-lucku-dlia-shkoliariv-vidkryly-
sezon-olimpiad 

11 січня У Луцьку для школярів 
відкрили сезон олімпіад 
 

6 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=njm7mbbJeZA 

18 січня Новини на часі. Сюжет 
«Благодійний концерт – на Схід 
збирають кошти»  

7 Волинські новини. URL:  
https://www.volynnews.com/news/society/volynski-
vchyteli-doluchylysia-do-zboru-koshtiv-dlia-potreb-
viyskovykh/ 

18 січня Волинські вчителі долучилися 
до збору коштів для потреб 
військових 
 

8 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/tema-dnya-rejestratsiya-na-
probne-zno-efir-vid-18-01-2018/ 

18 січня Тема дня: реєстрація на пробне 
ЗНО 
 

9 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=zFSYsFPaJW8 

15 січня Ювілейна олімпіада з фізики – 
Волинь 2018 

10 12 канал. URL: https://12kanal.com/zno-zdavatimut-
abituriyenti-iz-vadami/ 

24 січня ЗНО здаватимуть абітурієнти із 
вадами 

11 Телеканал «Нова Волинь». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=I81X2U79SOo 

23 січня Передача «Ранок нової 
Волині». Сюжет «Нова 
українська школа:  нові підходи 
та зміни в освітньому процесі. 
Інтерв’ю Єндрущук С. М.» 

12 12 канал. URL: https://12kanal.com/ 03 лютого Новини на часі. Сюжет 
«Урочистості з нагоди 
проведення фінального етапу 
VІІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка» 

13 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/category/video/ 

02 лютого Тема дня: Нова українська 
школа. Перші підсумки 
експерименту на Волині 

14 Аверс. URL:  https://www.volynnews.com/avers/ 19 лютого Новини на часі. Сюжет 
«Міжнародний конкурс  
з української мови імені Петра 
Яцика – престижне мовне змагання» 

15 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/tema-dnya-scho-take-profilna-
osvita-za-novym-zakonom-efir-vid-21-02-2018/ 

21 лютого Тема дня. Що таке профільна 
освіта за новим Законом? 
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https://www.youtube.com/watch?v=nmAXZaisqFI
https://www.youtube.com/watch?v=nmAXZaisqFI
https://www.youtube.com/watch?v=nmAXZaisqFI
http://voltv.com.ua/tema-dnya-rejestratsiya-na-probne-zno-efir-vid-18-01-2018/
http://voltv.com.ua/tema-dnya-rejestratsiya-na-probne-zno-efir-vid-18-01-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=zFSYsFPaJW8
https://www.youtube.com/watch?v=zFSYsFPaJW8
https://www.youtube.com/watch?v=SBytFizRrKY
https://www.youtube.com/watch?v=SBytFizRrKY
http://vippo.org.ua/video_view.php?id=120
http://vippo.org.ua/video_view.php?id=120
http://vippo.org.ua/video_view.php?id=120
https://www.youtube.com/watch?v=mvG4fa57wvw
https://www.youtube.com/watch?v=mvG4fa57wvw


16 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/tema-dnya-zno-2018-scho-
neobhidno-znaty/ 

22 березня Тема дня. ЗНО-2018 – що 
необхідно знати?  
 

17 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/tema-dnya 

29 березня Новини на часі. Сюжет «Творчі 
сходинки педагогів Волині» 

18 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JBTlgedEPkI&t
=1173s 

23 квітня Новини на часі. Сюжет 
«Відкриття заключного туру 
конкурсу “Учитель року – 
2018” у номінації “Німецька 
мова”» 

19 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=imSdK8p8Tps 

28 квітня Новини на часі. Сюжет 
«Вчитель з Луцька – кращий 
серед викладачів України» 

20 Волинська правда. URL:  
https://pravda.lutsk.uaлуцький-вчитель-німецької-
став-кращи/ 

28 квітня Луцький вчитель німецької став 
кращим в Україні 
 

21 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/luchanyn-stav-
naykrashchym-vchytelem-nimetskoyi-movy-v-ukrayini/ 

29 квітня Лучанин став найкращим 
вчителем німецької мови в 
Україні 

22 Волинь Post. URL:  
http://www.volynpost.com/news/112141-luchanyn-
stav-najkraschym-vchytelem-z-nimeckoi-v-ukraini 

29 квітня Лучанин став найкращим 
вчителем з німецької в Україні 
 

23 Луцька міська рада. Офіційний сайт. URL: 
https://www.lutskrada.gov.ua/publications/lutskyi-
vchytel-peremozhets-konkursu-uchytel-roku-2018-z-
nimetskoi-movy 

28 квітня Луцький вчитель – переможець 
конкурсу «Учитель року – 
2018» з німецької мови 
 

24 Волинь 24. URL:  
https://www.volyn24.com/news/103573-luckyj-
vchytel-peremig-u-vseukrainskomu-konkursi-foto 

29 квітня Луцький вчитель переміг у 
Всеукраїнському конкурсі. 
Фото 

25 Телеканал «Нова Волинь». URL:  
http://voltv.com.ua/tema-dnya 
https://www.youtube.com/watch?v=DCXg99Dyh9c 

01 травня Тема дня. Всекраїнський 
конкурс «Учитель року – 2018» 
 

26 Волинські новини. URL:  
https://www.volynnews.com/news/all/volyn-lider-za-
rezultatamy-vseukrayinskoho-konkursu-uchytel-
roku/ 

10 травня Волинь – лідер за результатами 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 
 

27 Sfera-TV Lutsk. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=zTiSdNpOgQo 

10 травня Новини Луцьк. Сюжет «У 
Луцьку нагородили переможців 
конкурсу “Учитель року – 2018”» 

28 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=M4xqUoExrMY 

12 травня Відзначили переможців 
конкурсу «Вчитель року» 

29 Sfera-TV. Lutsk URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=RdMuYABC4IM 

15 травня Новини Луцьк. Сюжет 
«Особливості ЗНО 2018 року» 

30 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/yak-na-volyni-
zdavatymut-zno-pry-vstupi-v-mahistraturu/ 

15 травня Як на Волині здаватимуть ЗНО 
при вступі в магістратуру 
 

31 Волинські новини. URL: 
https://www.volynnews.com/news/all/yak-de-koly-
na-volyni-zdavatymut-zno/ 

15 травня Як, де і коли на Волині 
здаватимуть ЗНО 
 

32 Волинь Post. URL: 
http://www.volynpost.com/news/113135-zno-2018-
u-lucku-rozpovily-z-chym-mozhna-pryhodyty-na-
testuvannia 

15 травня ЗНО–2018: у Луцьку розповіли, 
з чим можна приходити на 
тестування 
 

33 Волинь Post. URL: 
http://www.volynpost.com/news/113133-rozpovily-
pro-osoblyvosti-skladannia-zno-dlia-vstupu-v-
magistraturu 

15 травня Розповіли про особливості 
складання ЗНО для вступу в 
магістратуру 
 

34 Волинь Post. URL: 
http://www.volynpost.com/news/113124-rozpovily-
skilky-volynian-skladatymut-zno 
 

15 травня Розповіли, скільки волинян 
складатимуть ЗНО 
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http://voltv.com.ua/tema-dnya-zno-2018-scho-neobhidno-znaty/
http://voltv.com.ua/tema-dnya-zno-2018-scho-neobhidno-znaty/
http://vippo.org.ua/video_view.php?id=124
http://vippo.org.ua/video_view.php?id=124
https://www.volyn24.com/news/103573-luckyj-vchytel-peremig-u-vseukrainskomu-konkursi-foto
https://www.volyn24.com/news/103573-luckyj-vchytel-peremig-u-vseukrainskomu-konkursi-foto
https://www.youtube.com/channel/UCxza6969jCYwUhrW9hkRVnA
https://www.youtube.com/channel/UCxza6969jCYwUhrW9hkRVnA


35 Телеканал «Нова Волинь». URL: 
http://voltv.com.ua/larysa-seredyak-rozpovila-pro-
osnovni-problemy-zno-2018/ 

16 травня Новини на часі. Сюжет «Лариса 
Середяк розповіла про основні 
проблеми ЗНО–2018»  

36 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=auXqt6D8Atw 

16 травня Волинь готова до ЗНО 
 

37 12 канал. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=CYEUyB4OMIY 

17 травня У Луцьку – дні науки 
 

38 Телеканал «Нова Волинь». URL: 
http://voltv.com.ua/tema-dnya-yak-pravylno-
pidhotuvatysya-zno-2018-efir-vid-21-05-2018/ 

21 травня Тема дня: Як правильно 
підготуватися до ЗНО–2018?  
 

39 Аверс. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=ep-H59Lepz8 

27 червня Підсумки ЗНО–2018 
 

40 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=SfHrCmeDrlM 

16 серпня Нова українська школа: хто 
навчатиме дітей? 

41 Аверс. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=-
mZNHkqc2AY 

19 вересня Новини на часі. Сюжет «У Луцьку 
– Всеукраїнський семінар 
методистів іноземних мов» 

42 Аверс. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=VhhUS_tKueI&t
=1156s 

20 вересня Новини на часі. Сюжет «Нова 
українська школа – нові 
національні підручники» 

43 12 канал. URL:  
https://www.youtube.com/channel/UCxo-
t1ro8LdoGzE-r-oeOMw/videos?disable_polymer=1 

21 вересня Новини. Сюжет «Семінар  
з іноземних мов у Луцьку» 
 

44 12 канал. URL:  https://12kanal.com/kozacka-
pedagogika/ 

26 жовтня Новини. Сюжет «Козацька 
педагогіка» 

45 Перший канал соціальних новин. URL:  
https://pershyj.com/p-u-lutsku-startuvav-
vseukrayinskii-turnir-z-ekonomiki-foto-29294 

28 жовтня У Луцьку стартував 
всеукраїнський турнір  
з економіки. Фото 

46 Волинь Post. URL:  
http://www.volynpost.com/news/124437-u-lucku-
rozpochavsia-vseukrainskyj-turnir-yunyh-ekonomistiv 

28 жовтня У Луцьку розпочався 
Всеукраїнський турнір юних 
економістів 

47 12 канал. URL:  
https://12kanal.com/vseukra%D1%97nskij-turnir-
yunix-ekonomistiv/https://12kanal.com/vseukra% 
D1%97nskij-turnir-yunix-ekonomistiv/ 

30 жовтня Всеукраїнський турнір юних 
економістів 
 

48 Волинь Post. URL:  
http://www.volynpost.com/news/124748-lucki-
shkoliari-peremogly-u-vseukrainskomu-turniri-z-
ekonomiky-foto 

01 листопада Луцькі школярі перемогли у 
всеукраїнському турнірі з 
економіки. Фото 
 

49 Перший канал соціальних новин. URL: 
https://pershyj.com/p-lutski-shkolyari-peremogli-u-
vseukrayinskomu-turniri-z-ekonomiki-foto-
29548?fbclid=IwAR1pB3dE_cx76RutktP2MuBZdS
V31CB10rvyb3ZW18859IKBhpgmLVbntlQ 

01 листопада Луцькі школярі перемогли у 
всеукраїнському турнірі з 
економіки. Фото  
 

50 Аверс. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ufb4_Pvczs4&t
=196s 

03 листопада Новини на часі. Сюжет «XIV 
Всеукраїнський турнір юних 
економістів завершено» 

51 Волинські новини. URL:  
https://www.volynnews.com/news/all/zno-2019-u-
lutsku-rozpovily-choho-ochikuvaty-vstupnykam-/ 

06 листопада ЗНО–2019: у Луцьку розповіли, 
чого очікувати вступникам 
 

52 Волинь Post. URL:  
http://www.volynpost.com/news/125046-u-lucku-
rozkazaly-iakyh-novovveden-chekaty-vid-zno-u-
2019-roci 

06 листопада У Луцьку розказали, яких 
нововведень чекати від ЗНО у 
2019 році 
 

53 Волинь 24. URL: 
https://www.volyn24.com/news/115217-na-zno-
2019-zaproshuyut-gromadskyh-sposterigachiv 

06 листопада Волинян запрошують стати 
громадськими спостерігачами 
на ЗНО–2019 

54 Волинь 24. URL: 
https://www.volyn24.com/news/115216-zno-2019-
studenty-koledzhiv-oboviazkovo-povynni-skladaty-
dva-predmety 

06 листопада ЗНО–2019: студенти коледжів 
обов’язково повинні складати 
два предмети 
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https://www.volyn24.com/news/115217-na-zno-2019-zaproshuyut-gromadskyh-sposterigachiv
https://www.volyn24.com/news/115217-na-zno-2019-zaproshuyut-gromadskyh-sposterigachiv


55 Перший канал соціальних новин. URL: 
https://pershyj.com/p-volinyanam-proponuyut-stati-
sposterigachami-na-zno-29851 

06 листопада Волинянам пропонують стати 
спостерігачами на ЗНО  
 

56 Перший канал соціальних новин. URL: 
https://pershyj.com/p-zno-2019-scho-chekaye-na-
volinskih-vstupnikiv-29845 

06 листопада ЗНО–2019: що чекає на 
волинських вступників  
 

57 Zik. URL: 
https://zik.ua/news/2018/10/24/zno2019_try_osnovni
_novovvedennya_1433399 

06 листопада ЗНО–2019: Три основні 
нововведення  

58 12 канал. URL: 
https://12kanal.com/novaci%D1%97-zno-2019/ 

07 листопада Новації ЗНО–2019 
 

59 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_jN3nAOsa6c&t
=1312s 

07 листопада Новини на часі. Сюжет «Прес-
конференція у ВІППО. ЗНО–
2019» 

60 Телеканал «Нова Волинь». URL: 
https://www.facebook.com/uavolyn/videos/1832374
49246518/ 
 

07 листопада Новини. Сюжет «Директорка 
Львівського регіонального 
центру оцінювання якості 
освіти Лариса Середяк провела 
навчання для луцьких 
педагогів, які братимуть участь 
у проведенні зовнішнього 
незалежного оцінювання» 

61 Телеканал «Нова Волинь». URL: 
http://voltv.com.ua/tema-dnya-novatsiji-zno-2019-
efir-vid-16-11-2018-r/ 

16 листопада Тема дня: Новації ЗНО-2019  
 

62 Аверс. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=eWi0kaSKL3c 

14 грудня Добрий ранок. Студенти-
економісти 

 
 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій «Педагогічний пошук» 
1 Олешко П. С. 6 1 
2 Вітюк В. В. 4 1 
3 Дем’янюк О. Й. 23 (+ 3 в друці) 1 
4 Ткачук Н. М. 4 1 (в друці) 
5 Луцюк А. М. 6 2 
6 Кліш П. А. 4 2 (+ 1 в друці) 
7 Кінах Н. В 1 0 
8 Турчина Л. І. 6 1 (+ 1 в друці) 
9 Нечипорук О. В. 3 0 

10 Остапйовська Т. П. 9 0 
11 Остапйовський О. І. 2 (+2 в друці) 1 
12 Мишковець О. А. 0 0 
13 Сташенко М. О. 7 0 
14 Вознюк В. С. 4 1 
15 Корнейко А. О. 5 1 
16 Лук’янчук Г. Я. 4 0 
17 Остапйовський І. Є. 7 0 
18 Рудь О. В. 7 1 
19 Турчик І. В. 6 1 
20 Дикий О. Ю. 4 0 
21 Муляр О. П. 4 2 
22 Миць М. Я. 1 0 
23 Трачук Т. В. 5 0 
24 Кобель Г. П. 5 1 
25 Ягенська Г. В. 4 0 
26 Жалко Т. Й. 7 0 
27 Пріма Р. М. 3 0 
28 Пріма Д. А. 3 0 
29 Поліщук Н. А. 6 (3) 1 
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30 Камінська В. В. 5 1 
31 Мочкін С. А. 9 1 
32 Кот Н. М. 12 (4 у співавторстві) 0 
33 Романчук Г. Д. 15 (2 у співавторстві) 1 
34 Ясінська Н. В. 3 у співавторстві 0 
35 Кутовий Р. С. 5 2 
36 Приймачук Л. О. 1 0 
37 Казмірчук Н.М. 1 1 
38 Андрейчин С.Р. 1 1 
39 Романюк С. В. 1 0 
40 Барановська Р. Є. 2 1 
41 Коць В. В. 0 0 
42 Миколайчук А. В. 2 0 
43 Гаврилюк Т. В. 2 0 
44 Гаврилюк Л. І. 2 0 
45 Гребенюк М. П. 4 0 
46 Шевчук Г. З. 3 1 
47 Рубльова Н. О. 2 1 
48 Савош В. О. 13 2 
49 Варемчук В. Я. 0 0 
50 Сусь С. І. 0 0 
51 Григор’єва Н. В. 1 1 
52 Мацюк Л. М. 1 0 
53 Гребенюк Т. С. 1 0 
54 Кащенюк М. Р. 0 0 
55 Червінська Н. Л. 2 1 
56 Никитюк І. В. 1 1 
57 Погонська О. М. 1 0 
58 Романюк Н. С. 1 0 
59 Корнейко М. М. 0 0 
60 Єндрущук С. М. 2 1 
61 Никитюк Л. М 2 1 
62 Березіна О. М. 3  
63 Мочкіна Л. І. 6 3 
64 Ураєва І. Г. 1 1 
65 Бондарук Л. М. 2 2 
66 Бацмай С. А. 0 0 
67 Заїка О. О. 0 0 
68 Оніщук О. Р. 0 0 
69 Верба Т. П. 1 0 
70 Остапчук Л. Р. 1 0 
71 Гісь І. В. 2 0 

 
 
Проведено п’ять прес-конференцій для представників ЗМІ Волинської області: 
– «Про реєстрацію на ЗНО 2018 року». Прес-конференція директора ЛРЦОЯО 

Л. В. Середяк та завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО 
А. О. Корнейко. (23 січня, Центр ЗНО та МД).  

– «Про реєстрацію на ЗНО–2017 року». Прес-конференція заступника директора ЛРЦОЯО 
А. І. Миляника, завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО 
А. О. Корнейко. (21 лютого, Корнейко А. О., Центр ЗНО та МД).  

– «Підготовка процедур та організація роботи пунктів проведення ЗНО 2018 року». Прес-
конференція директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк, завідувача центру ЗНО та моніторингових 
досліджень ВІППО А. О. Корнейко. (15 травня, Центр ЗНО та МД). 

– «Завершення процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 
Підготовка до складання додаткової сесії ЗНО 2018 року та ЄВІ-ЄФВВ». Прес-конференція 
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директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк, завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень 
ВІППО А. О. Корнейко. (27 червня, Центр ЗНО та МД). 

– «Про формат ЗНО-2019». Прес-конференція директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк, 
завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко. 
(06 листопада, Центр ЗНО та МД). 

 
5. Видавнича діяльність за рік 
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 363 видання (наукові, 

науково-методичні праці та інші матеріали). 
 

Видавнича діяльність відділу (кафедри, лабораторії, центру) за 2018 рік 
Кількість статей у виданнях, що входять до провідних 

міжнародних наукометричних  баз даних: Кількісний прояв показника 
WoS   
 Scopus   
РИНЦ   
Google Scholar 31 
Інші (назви) Index Copernicus 1 
Фахове наукове видання 2 
Google Academy  2 

 
Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв показника 

Всього підготовлено до друку видань  
З них: 

363 

монографії  3 
підручники 1 
посібники 7 
навчально-методичні комплекси 1 
програми 3 
методичні рекомендації 19 
буклети 1 
наукові статті 163 
методичні статті 26 
Інше 
Збірки матеріалів  

33 
6 

 
Публікації  працівників кафедри (лабораторії, відділу, центру) 

 
Монографії 
1. Demianiuk A. Aviation of the South-Western front in 1916–1917. Na skrzydłach Wielkiej 

Wojny 1916–1917. Z historii lotnictwa nad «zapomnianymi» frontami czyli od Frontu Wschodniego 
po Alpy, Siedmiogród i Macedonię / red. nauk. A. Olejko, H. Porempa, M. Plavec. Zabrze–
Tarnowskie Gory, 2018. S. 408–432. (Кол. моногр.). 

2. Дем’янюк О. Волинь в Українській революції: доба Української Центральної ради: 
монографія. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 232 с. 

3. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя (до 100-річчя з 
дня народження): монографія. Вид. 2-ге, виправл. та доповн. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 176 с. 

 
Підручники  
1. Ураєва І. Г. Французька мова: підруч. для 1 кл. закл. заг. середньої освіти 

(з аудіосупроводом). Харків: Ранок, 2018. 144 с. 
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Програми 
1. Нова українська школа: нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних змін: 

програма спецкурсу / уклад. О. П. Муляр. Луцьк, 2018. 36 с.  
2. Погонська О. М. Навчальні програми гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань 

закладів позашкільної освіти Волинської області: електронний зб. Луцьк, 2018. 300 с. 
3. Сташенко М. О., Рудь О. В. Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя 

Нової української школи: навч. програма спецкурсу / уклад.: М. О. Сташенко, О. В. Рудь. 
Луцьк: ВІППО, 2018. 68 с. 

 
Посібники 
1. Дем’янюк О. Й. Цивілізаційний вимір України: сюжети поступу: навч. посіб. Луцьк: ПП 

Іванюк В. П., 2018. 116 с. 
2. Менеджмент вищої школи. Педагогіка вищої школи: навчально-методичне 

забезпечення магістерської програми: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, 
І. Остапйовського. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 39–49. 

3. Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб. Соціальна робота: 
навчально-методичне забезпечення магістерської програми: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. 
П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк: Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. С. 7–19.  

4. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей молодшого дошкільного 
віку/упоряд.: О. М.Березіна, О. Л. Цимбалюк. Тернопіль: Мандрівець, 2018. 304 с. 

5. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку: у 2 ч. Ч.1 / упор.: 
О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. Терпнопіль: Мандрівець, 2019. 352 с. 

6. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку: у 2 ч. Ч.2 / упор.: 
О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. Терпнопіль: Мандрівець, 2019. 224 с. 

7. Ягенська Г. В. Я – дослідник. Біологія. 7 клас: дослідницький практикум. Київ: Видавн. 
дім «Освіта», 2018. 88 с. 

 
Методичні рекомендації 
1. Барановська Р. Є. Методична робота в інтернатних навчальних закладах: метод. рек. / 

уклад. Р. Є. Барановська. Луцьк, 2018. 46 с. 
2. Впровадження Державного стандарту початкової освіти в Новій українській школі: 

навч.-метод. забезпечення дисципліни / уклад. О. П. Муляр. Луцьк, 2018. 116 с. 
3. Впровадження хмарних технологій в закладах загальної середньої освіти / упоряд. 

Остапчук Л. Р. Луцьк, 2018. 35 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1zv40HN0W3Je5Rdhck0u 
EjVEKQqQitmNH/view?usp=sharing 

4. Гребенюк М. П. Основні вимоги до оформлення науково-методичних матеріалів з 
точних дисциплін: метод. рек. Луцьк, 2018. 40 с.  

5. Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних 
дисциплін НУШ / упоряд. О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 96 с. (Серія «Б-ка вчителя»). 

6. Інформаційно-методичні матеріали квест-студії «Культурний маршрут»: метод. 
розробка / уклад. В. В. Камінська. Луцьк: ВІППО, 2018. 48 с. 

7. Камінська В. В. Шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у 
системі ППО: метод. рек. Луцьк: ВІППО, 2018, 84 с.  

8. Конспекти уроків учасників II (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2018 з предметів духовно-морального спрямування»: На допомогу вчителю (з ел. 
додатком) / упоряд., вст. ст. О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 100 с. 

9. Лук’янчук Г. Я. Розвиток управлінської культури керівника освітнього закладу: метод. 
рек. Луцьк: ВІППО, 2018. 48 с. 
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10. Методика проведення турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» та 
економіка: метод. рек. / упоряд. Т. С. Гребенюк. Луцьк: ВІППО, 2018. 92 с. 

11. Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту: зб. тестових 
завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО / уклад. І. В. Турчик. 
Луцьк: Друк-Формат, 2018. 60 с. 

12. Остапйовська Т. П. Контрольні роботи з математики: метод. рек. для студ. спец. 013 
«Початкова освіта». Луцьк: ПП Іванюк, 2018. 44 с. 

13. Остапйовська Т. П. Методичні рекомендації до вивчення окремих питань з курсу 
«Математика» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». Луцьк: ПП Іванюк, 2018. 60 с.  

14. Остапйовська Т. П. Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі галузі 
«Математика»: метод. рек. до вивчення навч. дисципліни для студ. спец. 013 «Початкова 
освіта», освітній ступінь: магістр. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 44 с. 

15. Профілактика і подолання конфліктів в учнівському середовищі / уклад. Н. М. Казмірчук. 
Луцьк: ВІППО, 2018. 68 с. 

16. Розгортання інформаційно-освітнього  середовища в закладах загальної середньої 
освіти: метод рек. / упоряд. Гісь І. В. Луцьк, 2018. 43 с. URL: https://drive.google.com/file/d/ 
1nkoF_iwLV0zNRBpf8jrCbcI1M0q1t9m1/view?usp=sharing 

17. Сташенко М. О., Рудь О. В. Формування емоційного інтелекту педагога. 
Конфліктостійкість: зб. матеріалів психолого-педагогічних тренінгів / упоряд. І. В. Турчик. 
Луцьк: Друк-Формат, 2018. 96 с.  

18. Управлінські студії: Концепції розвитку педагогічної освіти: метод. рек. / 
упоряд. М. О. Сташенко, О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 56 с. (Серія «Б-ка вчителя»). 

19. Управлінські студії: Професійний стандарт вчителя початкових класів: метод. рек. / 
упоряд. М. О. Сташенко, О. В. Рудь. Луцьк: ВІППО, 2018. 60 с. (Серія «Б-ка вчителя»). 

 
Наукові статті 
1. Dykyi O. Model characteristics and senior students training structure in military-sports round. 

Journal of Education, Health and Sport. 2018. № 7 (11). Р. 352–363.  
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олімпіади з інформатики 2018-2019 н. р. 
2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (м.Луцьк) 2018-2019 н. р. 

URL: http://nvk26.lutsk.ua/cgi-bin/new-client?contest_id=68 
3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (Локачинський район) 2018-

2019 н. р. URL: http://nvk26.lutsk.ua/cgi-bin/new-client?contest_id=69 
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ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази 
Зміцнення матеріально-технічної бази Інституту: 
Закуплено нові меблі в аудиторії № 44, 40, 11, 16, 34. 
Проведено закупівлю нового комп’ютерного обладнання. 
Постійно дотримувався режим економії енергоносіїв, проводилась робота з питань 

енергозбереження серед працівників Інституту. 
Виконувались вимоги нормативних документів з питань охорони праці, техніки безпеки з 

урахуванням специфіки приміщень ВІППО. Проводились вступні інструкції зі слухачами 
курсів, учасниками конкурсів  у перший день заїзду та реєстрації. 

Велась робота з благоустрою території Інституту та території спільного користування. 
Поліпшувались умови проживання і побуту слухачів курсів у гуртожитку Інституту. 

Обладнано додаткову душову та кімнату гігієни жінки. 
Проведено капітальний ремонт системи опалення та гідрохімічне очищення системи 

опалення учбово-лабораторного корпусу Інституту. Зроблено капітальний ремонт сходів 
центрального входу в Інститут та облаштування пандуса для  людей з обмеженими 
можливостями. 

Проведено поточний ремонт аудиторій № 40, 34, 16. 
 
ХV. Прогнозування розвитку 
– Побудова інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти 

області. 
– Забезпечення інноваційного підходу до організації науково-методичної діяльності. 
– Сприяння диверсифікації форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом створення нових організаційних умов, можливостей для вибору і забезпечення 
фахових потреб та інтересів педагогів. 

– Науково-методичний супровід та координація діяльності експериментальних закладів 
загальної середньої освіти регіонального рівня. 

– Підготовка педагогів до якісної реалізації освітнього змісту на компетентнісній основі. 
– Формування команди шкільних лідерів, які створюють  позитивний імідж сучасного 

ЗЗСО та забезпечують модернізацію освіти на регіональному рівні. 
– Осучаснення, модернізація усіх рівнів освіти через виконання прикладних наукових 

досліджень, інноваційних розробок. 
– Посилення вимог до віддачі результатів наукових досліджень та експериментальних 

розробок. 
– Розширення напрямів наукових досліджень шляхом залучення конкурсного грантового 

фінансування. 
– Подальший розвиток міжнародної комунікації і співпраці шляхом участі у проектах, 

програмах ЄС, Еразмус+ тощо. 
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Додатки 
Додаток 1 

Організаційна робота 
Протягом року підготовлено проекти наказів:  
– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 

проведення тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2017/2018 н. р.» від 31 січня 2018 року № 45 (Миколайчук А. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 
підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017/2018 навчального 
року» від 27 лютого 2018 року № 108 (Миколайчук А. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 
участь команд Волинської області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному році» від 07 березня 2018 року № 125 
(Миколайчук А. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 
відзначення обдарованої учнівської молоді та її наставників за підсумками 2017/2018 
навчального року» від 02 травня 2018 року № 266 (Миколайчук А. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 
проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» від 26 вересня 2018 року № 506  
(Миколайчук А. В.);  

– управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «Про 
затвердження складу журі, експертів-консультантів та предметно-методичних комісій із 
підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
2018/2019 н. р.» від 21 листопада 2018 № 640 (Миколайчук А. В.); 

– «Про проведення фінального етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 17 січня 2018 року № 19  
(Сова О. О.); 

– «Про проведення загальнонаціонального етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика» від 02 лютого 2018 року № 50 (Сова О. О.); 

– «Про підсумки проведення ІІІ етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості» від  12 лютого 2018 року № 63 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.); 

– «Про проведення І–ІІІ етапів ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти і  студентів закладів вищої освіти» 
від 19 жовтня 2018 року № 569 (Сова О. О.); 

– «Про  проведення І–ІІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 
освіти,  студентів закладів вищої освіти» від 09 листопада 2018 року № 616 (Сова О. О.); 

– «Про проведення XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від 21 
листопада 2018 року № 644 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки 
XXIІІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів 
Волині”» від 18.10.2018 р. № 222 (Майко С. М.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про 
проведення ХXІV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки 
педагогів Волині”» від 18.10.2018 р. № 564 (Майко С. М.); 
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– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки 
проведення ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”» в 
номінації «Німецька мова»  від 03.04.2018 р. № 189  (Шинкарук І. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки 
проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”» від 
03.05.2018 р. № 267 (Шинкарук І. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення 
першого та другого (обласного) турів всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019”» від 
12.06.2018 р. № 372  (Шинкарук І. В.); 

– про проведення дослідно-експериментальної роботи у 2017–2022  роках  та надання 
загальноосвітнім навчальним закладам статусу експериментальних загальноосвітніх 
навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.); 

– про реалізацію І етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.); 

– про реалізацію ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.); 

– про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В.В.); 

– управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про проведення 
II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018 з предметів духовно-
морального спрямування”» від 10.01.2018 р. № 11 (Рудь О. В.); 

– управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про підсумки проведення 
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018 з предметів духовно-
морального спрямування”» від 21.03.2018 р. № 159 (Рудь О. В.); 

– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки участі 
школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “КОЛОСОК” у 
2017/2018 навчальному році» від 01 жовтня 2018 року № 514 (Савош В. О.); 

– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про організацію участі 
школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “КОЛОСОК” у 
2018/2019 навчальному році від 01 жовтня 2018 року № 515 (Савош В. О.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про затвердження 
складу журі 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості” у номінації “Методист – 
2018”» від 01 лютого 2018 року № 47 (Погонська О. М.); 

– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про 
підсумки 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості” у номінації “Методист – 
2018”» від 26 лютого 2018 року № 103 (Погонська О. М.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення  
І етапу Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році» від 21 березня  2018 року № 161 
(Погонська О. М.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки 
І етапу Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році» від 09 жовтня 2018 року № 539 
(Погонська О. М.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення 
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу  “Джерело творчості” у номінації “Керівник 
гуртка – 2019”» від 21 листопада 2018 року № 637 (Погонська О. М.); 
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–  «Про проведення Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики у 2018/2019 
навчальному році» від 12.10.2018 № 817/02-09 (Остапчук Л. Р.); 

–  «Про підсумки проведення Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики у 
2018/2019 навчальному році» (Остапчук Л. Р.); 

– управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації «Про 
організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 
української школи» від 31січня 2018 року № 46 (Єндрущук С. М.);  

– управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації «Про 
підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 
навчальному році» від 25 жовтня 2018 року № 582 (Єндрущук С. М.); 

– «Про проведення фінального етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 17 січня 2018 року № 19  
(Сова О. О.); 

– «Про проведення загальнонаціонального етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика» від 02 лютого 2018 року № 50 (Сова О. О.); 

– «Про підсумки проведення  ІІІ  етапу ХVІІ  Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості» від  12 лютого 2018 року № 63 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.); 

– «Про проведення І–ІІІ етапів ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти і  студентів закладів вищої освіти» 
від 19 жовтня 2018 року № 569 (Сова О. О.); 

– «Про  проведення І–ІІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 
освіти,  студентів закладів вищої освіти» від 09 листопада 2018 року № 616 (Сова О. О.). 

–  «Про проведення XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від 
21 листопада 2018 року № 644 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.); 

– наказ ВІППО від 26 січня № 12-од «Про організаційні питання щодо підготовки 
педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» (Єндрущук С. М.). 

 
Інформації: 
– на виконання наказу МОН України від 28.04.2017 № 662 «Про забезпечення права дітей 

на оздоровлення та відпочинок у дитячих закладах оздоровлення» (Обласне управління 
освіти, науки та молоді від 04.06.2018 № 463/02-12) (Никитюк І. В.); 

– на виконання листа Міністерства освіти і науки України № 61/06-07 від 17.01.2018 
«Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв 
серед дітей, учнівської та студентської молоді» (Міністерство освіти і науки України) 
(Никитюк І. В.); 

– на виконання Обласної  цільової  програми національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2016–2020 роки (Обласне управління освіти, науки та молоді) (Романюк Н. С.); 

– про підсумки проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) (Романюк Н. С.). 

Підготовлено інформаційну довідку (лист-відповідь) першому заступникові голови 
Волинської облради Пирожику О. В. «Про доступ до публічної інформації» від 10.05.2018 р. 
№ 8492/34/2-18 щодо запиту уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 
25.04.2018 № 1-971/18-134 «Про здійснення парламентського контролю за дотриманням 
комунальними підприємствами області права на доступ до публічної інформації, відповідно 
до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”» (травень, Рубльова Н. О.). 
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Підготовлено «Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики у 2018/2019 навчальному році», лист ВІППО від 09.10.2018 року 
№ 615 (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.). 

Відповідь на запит голови громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями В. С. Марущенка, народного депутата Верховної Ради України IV скликання, 
до голови Волинської облдержадміністрації В. П. Гунчика від 15.03.2018 р. № 01-09/18 
(Рудь О. В.). 

Відповідь на запит голови громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями В. С. Марущенка, народного депутата Верховної Ради України IV скликання, 
про стан викладання КДМС у Волинській області від 26.10.2018 р. № 01-06/119 (Рудь О. В.). 

Проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 
представників релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських рухів, 
та працівників освіти 30.08.2018 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Проект резолюції обласної науково-практичної конференції викладачів КДМС 13.09.2018 р. 
(Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Проект відповіді на лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» «Про заходи щодо 
відзначення 1030-річчя хрещення України-Руси» від 19.02.2018 р. № 21.1/10-338 
(Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Проект листа-відповіді на запит Волинської ОДА «Про залучення школярів області до 
вивчення предметів духовно-етичного спрямування у 2017/2018 н. р.» від 22.05.2018 р.  (Рудь 
О. В.). 

 
Протягом року підготовлено листи: 
– про організацію та проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» від 22.09.2018 р. № 606/02-09 (Шинкарук І. В.); 
– про умови та порядок  проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» від 26.09.2018 р. № 675/02-09 (Шинкарук І. В.); 
– про організацію та проведення ХХІV обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» від 19.11.2018 р. № 831/02 – 09  (Майко С. М.); 
– про відрядження переможців  другого туру  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2018» від 03.04.2018 р. № 275/02-09  (Шинкарук І. В.); 
– про впровадження, апробацію та розробку інноваційних освітніх технологій у діяльності 

закладів загальної середньої освіти регіону від 23.02.2018 № 168/02-11 (Поліщук Н. А.); 
– про здійснення науково-методичного супроводу діяльності опорних шкіл від 31.05.2018 

№ 423/02-11 (Поліщук Н. А.); 
– про аналіз освітніх програм на відповідність Державному стандарту початкової освіти 

(Поліщук Н. А.); 
– про стан та результати проведення дослідження «Вивчення стану рівного доступу 

учнівської молоді до вибору та отримання STEM-професій» у Волинській області від 
01.06.2018 № 426/02-11 (Поліщук Н. А.); 

– про інноваційну та дослідно-експериментальну діяльність закладів загальної середньої 
освіти регіону від 22.11.2018 № 848/02-08 (Поліщук Н. А.). 

 
Додатково: 
Розроблено банк даних із національно-патріотичного виховання закладів загальної 

середньої освіти (Никитюк І. В., Романюк Н. С.). 
Участь у роботі науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (член ради; підготовка питання і виступ на засіданні ради «Про результати 
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роботи тимчасового творчого колективу «Вивчення потреб та проблем закладів ППО у 
навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності») (Вітюк В. В.). 

Організація роботи тимчасового творчого колективу «Вивчення потреб та проблем 
закладів ППО у навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності» 
УВУПО (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України) (Вітюк В. В.). 

Членство  у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.). 
Членство у редакційній колегії інформаційно-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.). 

 
Додаток 2 

Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 
Цього року вийшло чотири номери журналу. В них розміщено матеріали  різноманітних 

жанрів: переважно наукові та методичні статті, конспекти уроків, огляди й звіти методичних 
проектів, бібліографічні тематичні списки, а також публікації до ювілейних дат у 
педагогічному житті країни. 

Автори порушують актуальні теми, часом у строго академічному, а часом у дискусійному, 
дещо публіцистичному ключі викладають свою точку зору. Окремі матеріали мають близьку 
до науково-популярної манеру викладу, що полегшує сприйняття складних наукових тем. 
Напрацювання з досвіду роботи освітян становлять особливий інтерес для читачів. 

До цьогорічних випусків уже не додавалися на компакт-дисках відео, кольорові 
ілюстративні матеріали, різноманітні додатки. Усе це електронне доповнення до часопису 
тепер доступно кожному передплатникові (і будь-кому, хто зацікавився) на сайті ВІППО. 

До № 4, сотого з початку виходу журналу, розроблено нове художнє оформлення обкладинки. 
 

Додаток 3 
Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми» 

Електронну газету розміщено на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну тему. 
Матеріали газети вчителі можуть використовувати у роботі. 

За рік вийшло вісім номерів. 
У № 39 (січень) розповідається про вчителів, які багато років віддали педагогічній праці 

та залишилися в пам’яті своїх учнів. 
У № 40 (лютий) вміщено матеріали про вчителів – лауреатів обласної премії імені Лесі Українки. 
У № 41 (березень-квітень) розповідається про Всесвітній день письменника та Всесвітній 

день поезії, «Буквар» Т. Г. Шевченка та про колегу, письменника, літературного редактора 
журналу «Педагогічний пошук» Віктора Гребенюка. 

№ 42 (травень) пропонує читачам деякі поради для удосконалення мовлення, які можна 
використати в школі та повсякденному житті. 

У № 43 (червень-липень) іде мова про інформаційну культуру особистості: зміст, аспекти, 
напрями, інформаційну культуру в освіті. 

№ 44 (серпень-вересень) присвячений 100-річчю з дня народження видатного педагога 
В. О. Сухомлинського, розповідає про його життєвий і творчий шлях, «Азбуку моралі». 

У № 45 (жовтень) дано поради для батьків, як зацікавити дітей наукою, наведено досліди, 
які можна виконати в домашніх умовах, та їхнє пояснення. 

У № 46 (листопад-грудень) розповідається про явище інформаційних воєн та про безпеку 
роботи в інтернеті.  

У газеті є рубрика «На книжкову полицю», в якій подаються анотації на новинки 
педагогічної літератури, що є в бібліотеці ВІППО.  
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Додаток 4 
Перелік фахових передплатних періодичних видань 

№ 
з/п Найменування фахового періодичного видання Роки  

надходження 
1 Безпека життєдіяльності 2005–2018 
2 Бібліотечна планета 2010–2018 
3 Бібліотечний вісник 2010–2018 
4 Біологія і хімія в рідній школі 2000–2018 
5 Вихователь-методист дошкільним закладом 2010–2018 
6 Вища освіта України 2012–2018 
7 Відкритий урок 2000–2018 
8 Вісник ТІМО 2005–2018 
9 Все для вчителя 2000–2018 
10 Всесвіт 2000–2018 
11 Всесвітня література і культура 2000–2018 
12 Всесвітня література в школах України 2000–2018 
13 Географія та економіка в рідній школі 2000–2018 
14 Дивослово 2000–2018 
15 Бібліотека «Дивослово» 2011–2018 
16 Дніпро 2012–2018 
17 Дошкільне виховання 2000–2018 
18 Джміль 2000–2018 
19 Палітра педагога 2000–2018 
20 Зарубіжна література в школах України 2000–2018 
21 Заступник директора школи 2010–2018 
22 Іноземні мови в школах України 2000–2018 
23 Інформаційний збірник для директора школи 2013–2018 
24 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України 1990–2018 
25 Історія в рідній школі 2000–2018 
26 Історія і суспільствознавство 2000–2018 
27 Календар знаменних і пам’ятних дат 2000–2018 
28 Комп’ютер у школі та сім’ї 2000–2018 
29 Математика в рідній школі 2000–2018 
30 Методист 2005–2018 
31 Мистецтво та освіта 2000–2018 
32 Освіта 2000–2018 
33 Освіта України 2000–2018 
34 Особлива дитина: навчання і виховання 2005–2018 
35 Офіційний вісник України 2010–2018 
36 Охорона праці 2000–2018 
37 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 2000–2018 
38 Педагогіка толерантності 2000–2018 
39 Педагогічна газета 2000–2018 
40 Післядипломна освіта 2000–2018 
41 Позакласний час 2000–2018 
42 Початкова школа 2000–2018 
43 Практика управління закладом освіти 2005–2018 
44 Практика управління дошкільним закладом 2013–2018 
45 Професійно-технічна освіта 2010–2018 
46 Рідна школа 2000–2018 
47 Слово і час 2000–2018 
48 Соціологія: теорія, методи, маркетинг 2005–2018 
49 Трудова підготовка в рідній школі 2000–2018 
50 Українська мова і література в школах України 2000–2018 
51 Управління освітою. Бібліотека 2000–2018 
52 Учитель початкової школи 2012–2018 
53 Фізика та астрономія в рідній школі 2000–2018 
54 Фізичне виховання в рідній школі 2000–2018 
55 Шкільна бібліотека 2000–2018 

220 

 



56 Шкільна бібліотека плюс 2005–2018 
57 Шкільний бібліотечно-інформаційний центр 2011–2018 
58 Англійська мова та література 2005–2018 
59 Англійська мова. Усе для репетитора 2014–2018 
60 Біологія 2005–2018 
61 Біологія. Позакласна робота 2014–2018 
62 Вивчаємо українську мову та літературу 2005–2018 
63 Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота 2014–2018 
64 Виховна робота в школі 2014–2018 
65 Вихователю ГПД. Усе для роботи 2005–2018 
66 Географія 2005–2018 
67 Економіка в школах України 2005–2018 
68 Завучу. Усе для роботи 2005–2018 
69 Зарубіжна література в школі 2005–2018 
70 Інформатика в школі 2005–2018 
71 Історія та правознавство 2005–2018 
72 Класному керівнику. Усе для роботи 2005–2018 
73 Логопед 2005–2018 
74 Математика в школах України 2005–2018 
75 Мистецтво в школі 2005–2018 
76 Основи здоров’я 2005–2018 
77 Педагогічна майстерня 2005–2018 
78 Трудове навчання в школі 2005–2018 
79 Управління школою 2005–2018 
80 Фізика в школах України 2005–2018 
81 Фізичне виховання в школах України 2005–2018 
82 Хімія 2005–2018 
83 Шкільний бібліотекар 2005–2018 
84 Шкільному психологу 2005–2018 
8 Біологія. Шкільний світ 2010–2018 
86 Директор школи 2010–2018 
87 Завуч 2010–2018 
88 Здоров’я та фізична культура 2010–2018 
89 Інформатика 2010–2018 
90 Історія України 2010–2018 
91 Краєзнавство. Географія. Туризм 2010–2018 
92 Математика 2010–2018 
93 Початкова освіта 2010–2018 
94 Світова література 2010–2018 
95 Трудове навчання 2010–2018 
96 Українська мова та література 2010–2018 
97 Управління освітою 2010–2018 
98 Фізика 2010–2018 
99 Хімія. Шкільний світ 2010–2018 

100 Шкільний світ 2010–2018 
101 Оборонний вісник 2018 
102 Школа 2010–2018 
103 English 2010–2018 
104 Deutsch 2010–2018 
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Додаток 5 
 
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 
 
3.1. Підготовлено Нормативне забезпечення ЗНО–2018 та ЗНО–2019: 
– проект Доручення голови обласної державної адміністрації «Про підготовку і 

проведення у 2018 році  зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових 
досліджень» (Корнейко А. О.);  

– проекти спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти: 

1) від 12 січня 2018 року № 14/4-о «Про підготовку та проведення апробації тестових 
завдань у січні–лютому 2018 року» (Корнейко А. О.);  

2) від 16 лютого 2018 року № 80/21-о «Про затвердження мережі пунктів проведення 
пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

3) від 20 лютого 2018 року № 88/25-о «Про затвердження результатів розподілу 
зареєстрованих учасників між пунктами пробного зовнішнього незалежного оцінювання 
2018 року у Волинській області» (Корнейко А. О.); 

4) від 11 квітня 2018 року № 205/40-о «Про проведення першого циклу загальнодержавного 
моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

5) від 13 квітня 2018 року № 216/44-о «Про затвердження округів проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

6) від 23 квітня 2018 року № 242/50-о «Про затвердження пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

7) від 11 травня 2018 року № 300/63-о «Про затвердження пункту перевірки завдань 
відкритої форми сертифікаційних робіт з української мови зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

8) від 25 травня 2018 року № 325/81-о «Про затвердження пункту проведення додаткової 
сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році» (Корнейко А. О.); 

9) від 06 червня 2018 року № 350/91-о «Про затвердження пунктів проведення єдиного 
вступного іспиту та єдиного вступного випробування для вступу для здобуття ступеня 
магістра в 2018 році» (Корнейко А. О.); 

10) від 03 жовтня 2018 року № 527/121-о «Про підготовку та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2019 році» (Корнейко А. О.); 

11) від 29 жовтня 2018 року № 586/129-о «Про підготовку та проведення апробації 
тестових завдань у листопаді 2018 року» (Корнейко А. О.); 

12) від 27 листопада 2018 року № 657/137-о «Про підготовку та проведення апробації 
тестових завдань у грудні 2018 року» (Корнейко А. О.); 

– проекти наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 
адміністрації: 

1)  від 21 березня 2018 року № 162 «Про підготовку та проведення у 2018 році основного 
етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 у Волинській області»; 

2)  від 30 березня 2018 року № 183 «Про проведення першого циклу моніторингового 
дослідження стану сформованості та математичної компетентностей випускників початкової 
школи Волинської області»; 

3)  від 17 жовтня 2018 року № 560 «Про призначення відповідальних за організацію і 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 р.»; 

– проект наказу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти від 10 квітня 
2018 року № 48-од «Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 
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сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи 
Волинської області». 

 
3.2. Підготовча робота до організації процедур ЗНО–2018 
 
3.2.1. Організовано роботу пунктів реєстрації учасників ЗНО–2018: розроблено 

електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних за пункти 
реєстрації; проведено навчання відповідальних за реєстрацію щодо методики роботи з 
програмою «ЗНО–2018». (Січень–лютий, Корнейко А. О., Приймачук Л. О.). 

 
Реєстраційно-консультаційні пункти ЗНО–2018 Волинської області 

№ 
з/п 

Назва установи, на базі якої створено пункт 
реєстрації Адреса 

1 Волинський інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, каб. 28 

2 Луцький інститут розвитку людини Університету 
«Україна» 

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5  

 
3.2.2. Забезпечено створення бази даних екзаменаторів та експертів ЗНО–2018: 

організовано інформаційну роботу серед педагогів області щодо участі у програмі реєстрації 
кандидатів в екзаменатори з перевірки завдань із розгорнутою відповіддю зовнішнього 
незалежного оцінювання з української мови та літератури (84 особи), англійської мови 
(21 особа), математики (20 осіб); проведено 4 навчально-методичних семінари для 
зареєстрованих осіб; організовано тестування екзаменаторів та їх сертифікацію (145 осіб). 
Проведено підбір та організовано навчання кандидатів у експерти регіональних експертних 
груп з визначення порогових балів (10 осіб). (Лютий–березень, Корнейко А. О., спільно з 
ЛРЦОЯО). 

 
3.2.3. Створено мережу пунктів тестування ЗНО–2018: 
№ 
з/п Призначення пункту Кількість 

1 Пункти пробного тестування ЗНО 31 
2 Пункти проведення  основної (сертифікаційної) сесії ЗНО 42 
3 Пункти додаткової сесії 1 
4 Пункти проведення єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування з правничих компетентностей здобувачів освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» 

4 

 
Пункти проведення ЗНО організовано в обласному центрі, містах обласного 

підпорядкування та в абсолютній більшості райцентрів області. Серед закладів освіти, на базі 
яких створювалися пункти тестування, переважають школи – 86,4 %, однак, простежується 
збільшення кількості закладів вищої та професійної освіти, які було включено до мережі 
пунктів ЗНО (з 3 % у 2017 році до 13,6 % – у 2018 році). 

223 

 



Діаграма 1 
Мережа пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року  

у  Волинській області (в розрізі типів ЗО), % 

 
Здійснено перевірку пунктів тестування щодо відповідності вимогам УЦОЯО, заповнено 

листи перевірки ППТ та ПТ, інформаційні карти ППТ та ПТ. (Січень–лютий, Корнейко А. О., 
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.,  Савчук О. І.). 

 
3.2.4. Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2018: 
Здійснено підбір, навчання, онлайн-тестування і сертифікацію відповідальних за пункти 

тестування (42 чол.), помічників відповідальних за ПТ (42 чол.), уповноважених осіб 
УЦОЯО (67 чол.). (Березень–травень, Корнейко А. О. спільно з ЛРЦОЯО). 

Організовано підбір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів, 
інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО–2018 (3050 осіб). (Січень–березень, 
Корнейко А. О., Приймачук Л. О. спільно з відповідальними за ЗНО в містах, районах 
області). 

Персонал пунктів тестування представлений здебільшого педагогами закладів загальної 
середньої освіти, однак помітною є тенденція до збільшення частки працівників закладів 
професійно-технічної та вищої освіти.  

Діаграма 2 
Персонал пунктів тестування ЗНО–2018 

 
 
3.2.5. Організовано роботу пункту перевірки відкритої частини сертифікаційної роботи 

ЗНО з української мови і літератури на базі Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 1 
Луцької міської ради Волинської області. Керівником пункту перевірки призначено 
методиста відділу гуманітарних дисциплін Сову О. О. До роботи залучено 65 екзаменаторів 
та 5 старших екзаменаторів. Перевірено 8836 робіт. (29 травня – 08 червня, центр ЗНО та МД 
спільно з ЛРЦОЯО). 

 
3.3. Проведення ЗНО–2018. Загальні результати 
Основна сесія ЗНО відбувалася з 22 травня до 13 червня 2018 року.  
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Під час сесії в області було проведено 27738  тестувань. Пункти тестування відвідали 
96,7 % абітурієнтів (для порівняння: загальноукраїнський показник – 94,8 %). Найнижча явка 
в області зафіксована на тестуваннях з німецької мови та хімії (по 92,7 %), найвища – 
з української мови (98,1 %).  

Через порушення процедури тестування 16 абітурієнтів були позбавлені права роботи над 
тестом. Через відсутність документів, що засвідчують особу, на пункти тестування не були 
допущені 6 абітурієнтів.  

Для проходження ЗНО у 2018 році в області було зареєстровано 11192 учасників. 
Основна частка учасників – 6246 осіб – випускники закладів загальної середньої освіти 

поточного року, що складає майже 56 % від загальної кількості зареєстрованих. Частки учнів 
та студентів закладів професійної освіти, а також студентів коледжів складають відповідно 
13 % та 26 %. Найменше, 5 % учасників, зареєструвалося з числа випускників минулих років.  

 
Діаграма 3 

Склад учасників ЗНО–2018, % 

 
 
Для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускники Волинської 

області після української мови (99,8 %) найбільше обирали історію України (78,0 %) та 
географію (41,1 %).  

 
Графік 

Статистика реєстрації учасників ЗНО Волинської області за предметами 

 
 
Аналізуючи статистичні дані зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, можна 

відзначити, що за рядом основних показників Волинська область демонструє на тлі 
всеукраїнських даних результати середнього та вище середнього рівня. 

У ході ЗНО 2018 року волинські учасники здобули 6 найвищих оцінок у 200 балів. 
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Перелік закладів освіти, випускники яких отримали 200 балів на ЗНО–2018 
№ 
з/п Назва навчального закладу Предмет 

1 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою  
ім. Героїв Небесної сотні 

Математика 

2 Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради Хімія 
3 Володимир-Волинська гімназія ім. Олександра Цинкаловського  Хімія 
4 НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей» № 1 ім. Євгена Шабліовського 

м. Каменя-Каширського  
Хімія 

5 НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей» № 1 ім. Євгена Шабліовського 
м. Каменя-Каширського 

Біологія 

6 Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14  
ім. Василя Сухомлинського” Луцької міської ради» 

Біологія 

 
Загальна результативність тестування волинських школярів є досить високою. 

За результатами учасників, що здобули високі бали (в діапазоні 160–200) Волинь потрапила 
до топ-7 областей України. 

Аналіз результатів, отриманих випускниками поточного року при проходженні ДПА у 
формі ЗНО, демонструє, що Волинь в рейтингу областей з більшості предметів посідає місця 
вищі середнього, а за підсумками тестувань з математики, англійської мови, та хімії та 
фізики за сумою результатів достатнього (7–9 балів) та високого (10–12 балів) рівнів увійшла 
до четвірки  кращих областей України. 

 
Рейтинги Волинської області за результатами ДПА 

достатнього та високого рівнів (7–12 балів) в розрізі предметів 

Предмет* 

Місце Волинської області  
у загальному рейтингу областей 

(за сумою результатів достатнього 
(7–9 б.) та високого (10–12 б.) 

рівнів) 

Предмет* 

Місце Волинської області  
у загальному рейтингу областей 

(за сумою результатів 
достатнього (7–9 б.) та високого 

(10–12 б.) рівнів) 
Українська мова 10 Географія 10 

Історія України 9 Біологія 12 

Математика 3 Фізика 4 

Англійська мова 2 Хімія 3 
 
* До аналізу не включено дані з німецької, іспанської та французької мов у зв’язку з незначною кількістю учасників. 
 
За підсумками проведення в області ЗНО–2018 підготовлено Звіт про проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти у Волинській області у 2018 році (розміщено у розділі «Зовнішнє 
оцінювання» сайта ВІППО).  

 
3.4. Організаційно-підготовчий етап ЗНО–2019: 
Розроблено План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингових досліджень у Волинській області на 2018/2019 навчальний рік. 
(03 жовтня, Корнейко А. О. спільно з управлінням освіти, науки та молоді ВОДА та 
ЛРЦОЯО). 

Організовано підбір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2019 у закладах 
професійно-технічної та вищої (І–ІІ р. а.) освіти. (До 23 жовтня, Корнейко А. О.). 

Організовано підбір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2019 та 
моніторингових досліджень у містах, районах та об’єднаних територіальних громадах 
області. (До 17 жовтня, Корнейко А. О.). 
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Організовано звірку та оновлення інформаційного наповнення електронної інформаційної 
бази «Джуліам» за розділами: 

– ЗЗСО Волинської області;
– ЗВО І–ІІ рівнів акредитації Волинської області;
– ЗПТО Волинської області. (До 26 жовтня, Корнейко А. О.).
Здійснено координацію роботи з оновлення інформації про заклади освіти Волинської 

області у Довідниках Інформаційно-комунікативної системи УЦОЯО. (03–15 грудня, 
Корнейко А. О.). 

Проректор з науково-методичної роботи           В. В. Вітюк 

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та моніторингу якості освіти

Проректор з наукової роботи

О. Й. Дем’янюк

Н. М. Ткачук 
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
Волинського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 
про роботу в 2018 році 

 
 
 
 
 

Укладач – 
Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук,  

доцент, проректор з науково-методичної роботи ВІППО 
 
 
 

Відповідальний за випуск – 
Олешко Петро Степанович,  

кандидат історичних наук, доцент, ректор ВІППО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2018 році висвітлює 
діяльність структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, навчальної роботи, 
міжнародної діяльності, організації та проведення ЗНО. 
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