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ВСТУП
Сучасний етап реформування основних напрямів педагогічної освіти зумовлює
необхідність зміни змісту й структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку
інноваційних підходів, активних форм і методів навчання, спрямованих на формування
творчої особистості фахівця з високим рівнем розвитку компетентності в умовах неперервної
освіти.
На шляху до повноцінної інтеграції у світове співтовариство українське суспільство має
перетворитися на таке, що постійно вчиться, динамічно нагромаджує й ефективно
використовує нові знання. Виконання цього завдання покликана забезпечити система
післядипломної педагогічної освіти як одна з провідних ланок освітянської галузі. Метою
післядипломної педагогічної освіти є задоволення індивідуальних потреб громадян в
особистісному та професійному зростанні, сприянні забезпечення потреб держави у
кваліфікованих кадрах високого рівня, які здатні компетентно та відповідально виконувати
посадові функції, впроваджувати новітні технології, сприяти подальшому соціальноекономічному розвиткові України.
Професійний розвиток педагогів – це неперервний процес. Ефективний професійний
розвиток педагога можливий лише за умови наступності в реалізації цієї мети під час курсів
підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,
методичної роботи на рівні району (міста), навчального закладу та самоосвіти педагога. Тому
вихідною позицією професійного розвитку і саморозвитку педагогів можна вважати
специфічні функції кожного рівня підвищення кваліфікації, які у своєму взаємозв’язку і
наступності створюють систему.
Розвиток суспільства у сучасних умовах вимагає вдосконалення системи педагогічної та
післядипломної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до умов
соціально орієнтованої економіки та інтеграції України в європейське і світове освітнє
співтовариство. Переносячи це завдання в практику діяльності, Інститут активно залучає
педагогів до міжнародної співпраці шляхом реалізації освітніх проектів, тому що участь
педагогів у міжнародних проектах є одним із методів професійного розвитку педагогів.
Орієнтири міжнародної діяльності: оновлення якості освіти відповідно до потреб
відкритого європейського суспільства; формування готовності педагогів до міжкультурної
взаємодії; активізація шкільних програм щодо співпраці із закордонними партнерами;
підвищення кваліфікації педагогів в умовах світового освітнього простору; забезпечення
умов для стажування, наукового співробітництва відповідно до вимог інноваційного
розвитку освіти; підготовка науково-методичної бази (монографій, підручників, посібників,
наукових статей, методичних рекомендацій).
Виходячи із цього, перспективами розвитку міжнародного партнерства є: налагодження
міжнародного наукового співробітництва з проблем розвитку післядипломної освіти;
підтримка мобільності, участь у міжнародних програмах, проектах; посилення інтеграції в
освіті, науці й культурі у межах загальноєвропейського освітнього простору, обмін
педагогічних досвідом; проведення досліджень із використанням міжнародних
дослідницьких грантів; поширення інформації серед педагогічної спільноти регіону про
європейський освітній простір; створення Інтернет-середовища.
Упровадження інноваційних підходів, здійснення міжнародної співпраці не є самоціллю
системи післядипломної педагогічної освіти. Ми вважаємо, що сучасній школі потрібні не
просто вчителі-професіонали, а справжні подвижники своєї справи. Система неперервного
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підвищення кваліфікації педагогів забезпечує постійне збагачення працівників освіти
надбаннями культури, науки та інноваційних технологій шляхом колективних та
індивідуальних форм оволодіння знаннями, стимулює динаміку їхнього педагогічного
мислення.
Попри те, що післядипломна освіта і надалі буде працювати над удосконаленням форм
підвищення кваліфікації педагогів, педагогічна громадськість повинна розуміти, що
результат залежить насамперед від усвідомлення кожним педагогом, керівником
навчального закладу важливості навчання впродовж життя. Вчителям слід уміти
проектувати, організовувати цю діяльність і керувати нею, тобто мати власне бачення моделі
саморозвитку та самореалізації у професійній діяльності. Але час вимагає, щоб ця діяльність
будувалась на принципах науковості, прогностичності, актуальності, реалістичності,
оптимальності та контрольованості; спонукала кожного вчителя до самоаналізу,
самоконтролю, самооцінки та самокорекції.
Розвиток особистості фахівця відбувається в умовах постійного перетворення, що
дозволяє вийти за межі встановлених стандартів особистої та суспільної необхідності,
реалізувати своє розуміння змісту, призначення власної діяльності. Процес цей суто
індивідуальний, уособлений, тож сутність принципу стимулювання самоосвіти в системі
післядипломної освіти полягає в тому, щоб спрямувати становлення змістоутворювальних
мотивів діяльності, допомогти фахівцю йти шляхом саморозвитку та самоосвіти, здобувати,
осмислювати та використовувати нові знання.
Відповідно до Статуту, основними завданнями діяльності Інституту є:
– забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів регіону, підвищення кваліфікації
педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
– проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних
технологій у практику роботи навчальних закладів;
– науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах регіону;
– координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів, трансформування
наукових ідей у педагогічну практику навчальних закладів;
– науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах;
– аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та
педагогічних інновацій;
– соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
В Інституті створено власну інформаційно-видавничу базу, видаються науковометодичний вісник «Педагогічний пошук» з електронним додатком, електронна газета
«Педагогічні роздуми»; працює музей освіти Волині.
У річному звіті відображено інноваційну діяльність колективу Інституту з таких напрямів:
– організаційно-керівна діяльність;
– наукова діяльність;
– науково-методична діяльність;
– навчально-методична діяльність;
– інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність;
– координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів);
– формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону;
– міжнародна діяльність;
– моніторинг якості освіти;
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– інформаційно-видавнича діяльність;
– фінансово-господарська діяльність.
Звіт виконано на основі звітів, поданих завідувачами кафедр, лабораторій, центрів,
відділів та інших структурних підрозділів Інституту.
І. Організаційно-керівна діяльність
1. Структура закладу
В Інституті працює: три кафедри (менеджменту освіти; педагогіки та психології, теорії та
методик викладання шкільних предметів); дві лабораторії (науково-дослідна лабораторія
освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК); науково-дослідна лабораторія
соціологічних досліджень та розвитку освіти); два центри (практичної психології і соціальної
роботи; зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень); десять відділів
(навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти; гуманітарних дисциплін;
природничих дисциплін; фізико-математичних дисциплін; початкового навчання та дошкільного
виховання; інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; з питань управлінської
діяльності та інклюзивної освіти; новацій та передових педагогічних технологій; виховної
роботи; інформаційного забезпечення освіти); функціонує бібліотека та музей освіти Волині.

2. Засідання вченої ради
Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої визначається Законом
України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України, Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні
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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 науковоекспериментальної, науково-методичної, видавничої діяльності Інституту тощо.
Відповідно до плану роботи Інституту за 2016 рік проведено шість засідань вченої ради (у
тому числі п’ять – планових та одне позапланове).
Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту:
– Про наукову та науково-дослідну роботу Інституту в 2015 році й основні напрями
наукових досліджень у 2016 році. (Січень, Вітюк В. В.).
– Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової
та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Інституту на 2015 рік. (Січень,
Олешко П. С.).
– Про завершення роботи над науково-дослідною темою діяльності лабораторії освітніх
інновацій та координації діяльності РМК (ММК) «Проектування розвитку сучасного
навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону». (Січень, Ткачук Н. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради» за темою «Створення освітнього
середовища для формування здоров’язбережної компетентності учнів». (Січень, Поліщук Н. А.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький
навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської
ради» за темою «Арт-методи в розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу
школярів в освітньому просторі». (Січень, Андрейчин С. Р.).
– Про психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі.
(Березень, Остапйовський О. І.).
– Про підготоку науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів.
(Березень, Вітюк В. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу
«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» за темою «Вплив
лінгвістичного та емоційного інтелекту на розвиток навичок міжкультурної комунікації
учнів». (Травень, Бацмай С. А.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі Навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» м. Горохів за темою «Розвиток
інтелектуально-пізнавальної компетентності школярів в умовах інноваційного освітнього
середовища». (Травень, Ткачук Н. М.).
– Про українську діаспору та становлення державної незалежності України в 1991 році.
(Вересень, Недужко Ю. В.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької
міської ради» за темою «Моделювання інноваційного середовища навчального закладу для
формування соціально адаптованої особистості». (Вересень, Турчина Л. І.).
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– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» за темою «Управління
процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного освітнього
середовища». (Вересень, Вознюк В. С.).
– Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької
міської ради» за темою «Інтелектуально-духовний розвиток особистості школяра в умовах
інноваційного освітнього середовища». (Вересень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
Комунальному закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради»
за темою «Соціалізація дітей з особливими потребами». (Вересень, Остапйовський О. І.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у Луцькому
навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 24 – технологічний
ліцей» Луцької міської ради Волинської області за темою «Реалізація моделі Школи
сприяння здоров’ю в умовах навчально-виховного комплексу». (Вересень, Дикий О. Ю.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» за
темою «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб
формування життєвих компетенцій». (Вересень, Турчик І. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради Волинської області»
за темою «Формування духовності школярів засобами мистецтва». (Вересень, Рудь О. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу «Луцька
вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» за темою «Управління процесом формування
соціальної компетентності учнів вечірньої (змінної) школи». (Вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про інноваційну та дослідно-експериментальну роботу кафедри педагогіки та
психології. (Листопад, Луцюк А. М.).
– Про якісні та кількісні характеристики освітнього середовища післядипломної педагогічної
освіти регіону (за матеріалами соціологічних досліджень). (Листопад, Романчук Г. Д.).
– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах області. (Протягом року, наукові керівники).
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2014/2015
навчальному році претендували на присвоєння педагогічних звань. (Січень, березень, Вітюк В. В.).
– Про затвердження матеріалів до науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».
(Протягом року, Рудь О. В.).
– Про рекомендацію матеріалів до друку. (Протягом року, Вітюк В. В.).
– Про схвалення плану та звіту роботи Інституту за рік. (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.
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Відповідно до плану роботи ВІППО за звітний період проведено п’ять засідань науковометодичної ради.
Основні питання, які виносилися на засідання науково-методичної ради Інституту:
– Про науково-методичний супровід упровадження Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді. (Лютий, Дикий О. Ю.).
– Про затвердження планів роботи обласних авторських лабораторій на 2016 рік. (Лютий,
Майко С. М.).
– Про результати ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2016».
(Лютий, Шинкарук І. В.).
– Про робочий навчальний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2016 році та виконання за
2015 рік. (Лютий, Верба Т. П.).
– Система методичної роботи у регіоні в оцінках педагогічних працівників. (Квітень,
Романчук Г. Д.).
– Розвиток творчого потенціалу вчителя хімії шляхом упровадження ІКТ. (Квітень,
Кащенюк М. Р.).
– Про результати апробації та моніторингу навчальної літератури у загальноосвітніх
навчальних закладах області. (Квітень, Єндрущук С. М., Гешеліна Т. Б., Червінська Н. Л.,
Бацмай С. А., Варемчук В. Я., Бондарук Л. М.).
– Проблемне навчання як метод організації навчальної діяльності учнів. (Червень,
Юровчик В. Г.).
– Про організаційно-методичне забезпечення впровадження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти у викладанні суспільно-гуманітарних предметів.
(Жовтень, Бондарук Л. М.).
– Про організаційно-методичне забезпечення управління РМК (ММК). (Грудень, Ткачук Н. М.).
– Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду в 2016
році. (Грудень, Шинкарук І. В.).
– Про підсумки роботи менеджменту освіти і початкового навчання та дошкільного
виховання. (Грудень, Єндрущук С. М.).
– 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
Ковальчук Г. С. Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія –
«Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з питань забезпечення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників та атестації закладів післядипломної педагогічної
освіти». 18.04–11.11.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 2276-16 від 11.11.2016 р.
Оксенюк І. Л. Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Завідувачі
(методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів ППО». 21.03–
10.10.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 1697-16 від 13.10.2016 р.
Никитюк І. В. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України. Категорія – «Завідувачі (методисти) бібліотечної та виховної роботи
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закладів післядипломної педагогічної освіти». 24–28.10.2016 р. Свідоцтво СТІ
35830447/255616.
Приймачук Л. О. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України. Категорія – «Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) закладів
ППО з педагогічного та зовнішнього незалежного оцінювання». 21.03–13.10.2016 р.
Свідоцтво СП 35830447 № 1844-16 від 13.10.2016 р.
Савчук О. І. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України. Категорія – «Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) без виділення
профілю закладів ППО». 18.04–11.11.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 2264-16 від
11.11.2016 р.
Рудь О. В. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України. Категорія – «Начальники (завідувачі) редакційно-видавничих відділів
закладів ППО». 21.03–08.10.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 1836-16 від 16.10.2016 р.
Гаврилюк Т. В. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України. Категорія – «Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) без
виділення профілю закладів ППО. 18.04–11.11.2016 р. Свідоцтво СП 3583 0447 № 2295-16
від 11.11.2016 р.
Гребенюк М. П. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України. Категорія – «Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) без
виділення профілю закладів ППО». 18.04–11.11.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 2296-16 від
11.11.2016 р.
Рудь О. В. У 2016 році завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти здійснила
перереєстрацію науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» у Міністерстві юстиції
України. (Наказ від 31.10.2016 № 3108/5, вересень-жовтень).
Гісь І. В. Підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України. Категорія – «Звідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) інформатики
закладів ППО». 18.04–11.11.2016 р. Свідоцтво СП 35830447 № 2296-16 від 11.11.2016 р.
Кот Н. М. Стажування на кафедрі політології та державного управління
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 29.11– 29.12.2016 р.
Свідоцтво № 195/16 від 29.12.2016 р.
Ураєва І. Г. Підвищення кваліфікації в рамках проекту «Фахова перепідготовка вчителів
французької мови PRO FLE Французького національного центру дистанційного навчання
CNED Міжнародного центру педагогічних досліджень CIEP». Сертифікат національного
тьютора дистанційного навчання PRO FLE від 14.04.2016 р.
Бондарук Л. М. Стажування з методики навчання польської мови в Осередку
удосконалення вчителів товариства «Спільнота польська» в Оструді (Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Ostródzie). Польща, 23.10–30.10 2016 р.
Сертифікат № 119/10/2016.
Сова О. О. Навчання в рамках роботи науково-практичного семінару «Новітні методи
навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі» (54 год.; лекцій – 20 год.,
практичних занять – 12 год., індивідуальної роботи – 22 год.), який відбувся 20–23.10.2016 р.,
СНУ імені Лесі Українки. Наказ № 43-К/А від 25.10.2016 р.
Гешеліна Т. Б. Навчання в рамках трирічного спільного проекту МОН України та ГетеІнституту для мультиплікаторів України. Участь у навчальному семінарі «Робота з
актуальними відеокліпами з Німеччини та використання онлайн-ресурсів на уроках
німецької мови». м. Київ, 23–24.04.2016 р. Сертифікат від 24.04.2016 р.
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5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
Протягом 2016 року продовжено співпрацю із:
– Міністерством освіти і науки України (працівники Інституту);
– Національною академією педагогічних наук України (працівники Інституту);
– ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (працівники Інституту);
– Інститутом педагогіки НАПН України (працівники Інституту);
– Інститутом проблем виховання НАПН України (працівники Інституту);
– Українським відкритим університетом післядипломної освіти Всеукраїнської громадської
організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» (працівники Інституту);
– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (працівники Інституту);
– Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (працівники
Інституту);
– Луцьким національним технічним університетом (працівники Інституту);
– Навчально-науковий центр післядипломної освіти Луцького національного технічного
університету (Бацмай С. А;
– Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Україна» (працівники Інституту);
– Луцьким педагогічним коледжем (працівники Інституту);
– Волинським державним училищем культури та мистецтв імені І. Стравінського
(працівники Інституту);
– Дрогобицькою філією ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Бондарук Л. М.);
– Загальноукраїнським координаційно-методичним центром вивчення польської мови та
культури в Дрогобичі (Бондарук Л. М.);
– Спілкою вчителів-полоністів України, Волинським обласним відділенням Спілки
вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської (Бондарук Л. М.);
– Міжнародним фондом «Відродження», Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»
(працівники Інституту);
– Гете-інститутом (м. Київ, Гешеліна Т. Б.);
– Асоціацією германістів України у м. Львів (Гешеліна Т. Б.);
– УЦОЯО та ЛРЦОЯО з питань підготовки, організації та адміністрування у Волинській
області зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти (центр ЗНО та моніторингових досліджень);
– Громадянською мережею «Опора» з питань здійснення громадського контролю за
проходженням процедур ЗНО–2016 (Центр ЗНО та моніторингових досліджень);
– кафедрами філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО,
менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО (науково-педагогічні
працівники кафедри менеджменту освіти);
– Національним університетом «Острозька академія» (лабораторія християнської етики з
питань становлення духовності учнівської молоді та викладання курсів духовно-морального
спрямування у ЗНЗ, Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– Ресурсним центром Посольства США в Україні «Вікно в Америку» (на базі
Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Бацмай С. А.);
– Корпусом миру США в Україні (Бацмай С. А.);
– Мережною академією Cisco (ІТС) з метою підвищення рівня викладання інформатики та
інформаційних технологій у середніх навчальних закладах (на виконання листа МОН
України від 12.08.2015 р. № 2/2-14-1609-15);
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– Мicrosoft України, навчання та сертифікація учителів Мicrosoft Virtual Academy з
підвищення кваліфікації із співробітництва в Інтернеті, доступу до найсучасніших
інформаційних технологій, більш якісного та сучасного навчального процесу;
– Волинським осередком Національної спілки композиторів України (відділ виховної роботи);
– Волинською організацією Національної спілки художників України (відділ виховної роботи);
– Волинським обласним осередком Національної спілки майстрів народного мистецтва
України (відділ виховної роботи);
– Волинським обласним творчим осередком Всеукраїнської хореографічної спілки (відділ
виховної роботи);
– Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України
(працівники Інституту);
– Волинська обласною бібліотекою для юнацтва (працівники Інституту);
– Волинським краєзнавчим музеєм (працівники Інституту);
– громадською організацією «Центр реалізації соціальних програм та міжнародних
проектів» (лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК);
– Львівського громадською організацією «Львівський інститут освіти»;
– Всеукраїнською асоціацією імені Василя Сухомлинського (Луцюк А. М.);
– громадською організацією «Чарівний пензлик» (відділ виховної роботи);
– громадською організацією «Волинські перспективи» (працівники Інституту);
– творчим об’єднанням «Соняшник» (Сова О. О., Бондарук Л. М.);
– Українською асоціацією викладачів зарубіжної літератури (Бондарук Л. М.);
– Всеукраїнською асоціацією вчителів української мови і літератури (Сова О. О.).
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
1. Державні програми
Концепція «Нової української школи».
Дорожня карта освітньої реформи в Україні 2015 – 2025 рр.
Програма Міністерства освіти і науки України та Британської ради «Післядипломна
педагогічна освіта вчителя іноземної мови».
Національна програма з популяризації та вивчення іноземних мов в Україні «Україна
Speaking». Програма координується командою «Go Global». За підтримки посольства США в
Україні та British Council (Британської ради).
Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global».
Програма «Вчителі англійської мови – агенти змін» розроблена спільними зусиллями
Британської ради та громадської ініціативи «Go Global» у рамках національної програми
«Україна Speaking».
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і підлітків 2016 – 2020 роки.
Національна стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11.09.2013 р. № 701).
Програма Європейської комісії «еTwinning Plus» (робочий простір програми «eTwinning в
рамках Східного партнерства Європейського Союзу») за підтримки МОН України та з метою
виконання Указу «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» від
16.11.2015 р. № 641/2015.
План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року (розпорядження КМУ від 04.09.2013 р. № 686-р).
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Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років.
Постанова КМ України від 14.01.2004 р. № 24 «Державний стандарт базової і повної
середньої освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 р. № 1033 «Про заходи щодо
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних
предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 р. № 1099).
2. Регіональні програми
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 роки
(рішення Волинської обласної ради № 30/19 від 26.09.2014 р.).
Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин на 2013–2017 роки.
«План заходів, спрямований на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови в
області, в рамках Року англійської мови», затверджений розпорядженням голови Волинської
обласної державної адміністрації від 23.12.2015 р. № 592 (на виконання Указу Президента
України Петра Порошенка від 16.11.2015 р. № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком
англійської мови в Україні» у Волинській області).
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 12.04.2016 р. № 164
«План заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови в
області, на період до 2020 року» (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.03.2016 р. № 199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію
вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року»).
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи:
№
з/п
1

2

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.
Лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК)
Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В

Назва
Форум «Співпраця
українських
та польських
загальноосвітніх
навчальних закладів
у рамках проектів,
дофінансованих
з програми Erazmus+»
ХІ Всеукр. фестивальконкурс «Учитель року
з предметів духовноморального
спрямування»
(члени журі)

Дата
проведення
24–25.02

Кількість
учасників
120

Форма підведення
підсумків
Інформація на сайт
МОН України; ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти»
НАПН України; сайт
ВІППО; сертифікати

24–25.03
Національний
університет
«Острозька
академія»

Більше 50

Наказ НУ «Острозька
академія» від
25.03.2016 р. № 17
«Про результати
XІ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
“Учитель року
з предметів духовноморального
спрямування –
2016”»
Вибороли І місце
і перемоги у двох
номінаціях

14

3

Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.,
Майко С. М.

Третій (заключний) тур
всеукр. конкурсу
«Учитель року – 2016»
у номінації «Захист
Вітчизни»

4

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

Участь в організації
та проведенні
ІХ Всеукр. олімпіади
«Юні знавці Біблії»
(члени журі)

5

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

6

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

7

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

8

Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.

9

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

Всеукр. наук.-практ.
конф. «Формування
іншомовної комунікативної компетентності
як складова процесів
глобалізації
та взаємозближення
національних культур»
Виїзне засідання наук.методич. ради ДВНЗ
УМО НАПН України
«Науково-методичний
супровід інноваційної
діяльності в освітньому
просторі сучасного
навчального закладу»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Навчальний
фізичний експеримент
у системі сучасних
педагогічних
технологій»
Круглий стіл у рамках
засідання Секції
з фізичної культури
й спорту відділення
вищої освіти НАПН
України на тему
«Напрями та механізми
залучення різних груп
населення України
до оздоровчої рухової
активності»
Всеукр. семінар
у рамках школи
педагогічної
майстерності
«Педагогічний
стартап» для
методистів з предмета
«Захист Вітчизни»

Свято вшанування
переможців,
інформація на сайтах
МОН, Інституту
модернізації та змісту
освіти, ВІППО, відеокартотека конкурсних
випробувань, фото
звіт, висвітлення
в ЗМІ, соціальних
мережах тощо
Наказ НУ «Острозька
академія» від
06.06.2016 р. № 31
«Про результати
ІХ Всеукраїнської
олімпіади “Юні
знавці Біблії”»
Вибороли 2 перших,
2 других, 3 третіх
місця
Резолюція
конференції,
інформація на сайті,
збірник матеріалів
конференції,
інформація на ТБ

14–22.04

50

22.04; 24.04;
13.05; 03.06
Національний
університет
«Острозька
академія»

Більше 350

17.05

165

25–26.05

30

Довідка комісії,
рішення ради,
інформація
на сайті ДВНЗ УМО
НАПН України,
сайт ВІППО

03–05.06

105

Публікація:
матеріали Всеукр.
наук.-практич. конф.

17.06

20

Інформація на сайті
ВІППО, стаття

12–13.09

80

Інформація на сайтах
МОН, Інституту
модернізації та змісту
освіти, ВІППО, відеокартотека, фотозвіт,
висвітлення в ЗМІ,
соціальних мережах
тощо

15

10

Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.

11

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.

Всеукр. семінар
у рамках школи педагогічної майстерності
«Педагогічний
стартап» для
методистів з предмета
«Захист Вітчизни»
ІX Міжнар. наук.практич. конф. та XXІІІ
Всеукр. пед. читання
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці
жила Батьківщина»

Працівники Інституту
конференціях:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Кліш П. А

Недужко Ю. В.

Ураєва І. Г.

Корнейко А. О.

Григор’єва Н. В.
Бацмай С. А.

Бацмай С. А.

взяли

участь

у

12–13.09

35

Інформація на сайті
ВІППО, стаття

15–16.09

180

Монографія, збірник
матеріалів,
інформація на сайтах
МОН України,
ВІППО

33

міжнародних

науково-практичних

Назва заходу

Місце проведення

Дата
проведення

Міжнар. Інтернет-конф.
«Технологічні аспекти
професійної підготовки
майбутніх учителів
початкової школи»
The XVII International
Academic Congress «History,
Problems and Prospects
of Development of Modern
Civilization»
Укр.-франц. практич. семінар методистів французької
мови з питань дистанційного навчання PRO FLE
Міжнар. наук.-інформац.
семінар EaPTS «Написання
проектів з Програми територіального співробітництва
Білорусь – Україна»
«Європейський вимір
українських освітніх
реформ»
І Міжнар. наук.-практич.
конф. викладачів
і аспірантів «Соціальноекономічні та гуманітарні
аспекти світових
інноваційних
трансформацій»

м. Миколаїв

11.01

Токіо (Японія)

25–27.01

м. Київ,
Французький центр

25–29.01

Луцьк, Волинська
ОДА

16.02

м. Київ

02.03

м. Київ, ДВНЗ УМО
НАПН України

30.03

м. Київ,
DEC centre

31.03

Міжнар. конф. PRO Camp
щодо роботи літніх мовних
таборів

16

Форма
і результати
участі
Сертифікат
учасника

Заочна,
публікація статті;
отримання
збірника
матеріалів
Очна, сертифікат
учасника
Робота
в проблемній
групі «Проекти
співробітництва
в освітній сфері»
Участь у пленарному та секційному засіданнях
Очна, сертифікат
про участь, стаття
в електронному
фаховому виданні ДВНЗ УМО
«Теорія та методика управління
освітою»
Очна, сертифікат
про участь.
За матеріалами
конф. проведено
семінар-тренінг
для вчителів
іноземних мов
області, які
працюватимуть
у літніх мовних
таборах

Юровчик В. Г.

Муляр О. П.

Вітюк В. В.

Юровчик В. Г.

Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Турчик І. В.
Никитюк Л. М.

Остапйовський О. І.
Дем’янюк О. Й.

Дем’янюк О. Й.,
Романчук Г. Д.,
Кот Н. М.
Ураєва І. Г.
Єндрущук С. М.

Остапйовський І. Є.,
Кліш П. А.,
Остапйовська Т. П.

Міжнар. наук.-практич.
конф. «Екологія і природокористування: прикладні
аспекти»
IX Міжнар. студентська
наук. конф. «Молодь
як стратегічний потенціал
розбудови національної
економіки»
I Міжнар. наук.-практич.
конф. «Національна освіта
в стратегіях соціокультурного вибору: теорія,
методологія, практика»
«Сучасні екологічні
проблеми Українського
Полісся та суміжних
територій (до 30-ї річниці
аварії на ЧАЕС)»
Міжнар. наук.-практич.
конф. «Децентралізація
задля демократії – Україна
2014–2017 в рамках
шведсько-українського
проекту “Підтримка
децентралізації в Україні”»
Міжнар. практич. конф.
«Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки».
В рамках конференції
тренінг «Без ляпасу:
як з любов’ю та повагою
визначати дитині кордони»
Міжнар. практич. конф.
«Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки»
Międzynarodowa konferencja
naukowa «Od Gorlic po
Kaukaz, Lewant, Bałkany
i Alpy. Lotnictwo
na zapomnianych frontach
Wielkiej Wojny 1914–1918».
Edycja II
II Міжнар. наук.-практич.
конф. «Актуальні проблеми
сучасної освіти та науки
в контексті євроінтеграційного поступу»
Всеукр. семінар-тренінг
екзаменаторів та коректорів
ЗНО з французької мови
V Міжнар. наук.-практич.
конф. «Професійна підготовка вчителя початкової
школи: актуальні питання
філології та лінгводидактики»
І Міжнар. наук.-практич.
конф. «Актуальні проблеми
педагогічної освіти:
європейський
і національний вимір»

м. Уфа,
Республіка
Башкортостан
(Російська Федерація)
СНУ ім. Лесі
Українки, коледж
технологій, бізнесу
та права

04–08.04

м. Луцьк,
Луцький пед.
коледж

14.04

Інформація
на сайті ВІППО

м. Ніжин
Чернігівської
області

20–22.04

Заочна,
публікація статті

Луцьк,
ВІППО

25.04

Участь
в обговоренні
проблемних
питань

м. Київ,
Український фонд
«Благополуччя
дітей»

27–28.04

Сертифікат,
використання
матеріалів
на практичних
заняттях
із учителями

м. Київ, Укр. фонд
«Благополуччя
дітей»
Ряшів–Горлиці
(Польща)

27–28.04

Участь у презентаційних тренінгових заняттях
Виступ,
колективна
монографія

08.04

17–19.05

м. Луцьк, ЛІРОЛ
«Україна»

26–27.05

м. Львів
РЦОЯО

01.06

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

02–05.06

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

03–05.06

17

Заочна, публікація
статті,
сертифікат
учасника
Очна, член журі

Виступ. Стаття
в зб. мат. конф.
Сертифікат
учасника
конференції
Очна
Виступ
на секційному
засіданні,
сертифікат
учасника
Виступ «Ґенеза
менеджменту
соціальної
роботи»,
сертифікати
учасника

Муляр О. П.

Ураєва І. Г.

Дем’янюк О. Й.

Дем’янюк О. Й.

Ураєва І. Г.

Недужко Ю. В.

Дем’янюк О. Й.,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.,
Кліш П. А.,
Турчина Л. І.,
Лазаренко О. В.,
Остапйовський О. І.,
Остапйовська Т. П.,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.,
Ткачук Н. М.,
Поліщук Н. А.,
Камінська В. В.,
Ясінська Н. В.,
Муляр О. П.
Тирак Р. О.

Гешеліна Т. Б.

Савош В. О.

Корнейко А. О.

V Міжнар. наук.-практич.
конф. «Математика.
Інформаційні технології.
Освіта»
Вебінар видавництва «CLE
International» (Париж,
Франція) «Tendances :
les scénarios actionnels aux
leçons de français»
Міжнар. наук. конф.
«Виклики політики
безпеки: історія
та сучасність»
58 Міжнар. наук. конф.
«Минуле і сучасне Волині
та Полісся. Перша світова
війна на Волині
та Волинському Поліссі»
Відеоконф. НАПН України
«Компетентнісно
орієнтоване навчання
іноземних мов у сучасній
загальноосвітній школі:
стан, виклики, перспективи»
The XV International
Academic Congress
«Fundamental and Applied
Studies in the Modern World»
ІХ Міжнар. наук.-практич.
конф. і ХХІІІ Всеукр. пед.
читання «Василь
Сухомлинський
у діалозі з сучасністю:
Щоб у серці жила
Батьківщина»

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

05–07.06

14.06

м. Львів

16–18.06

смт Маневичі

05–06.07

ВІППО

25.08

Оксфорд
(Великобританія)

06–08.09

м. Луцьк, ВІППО

15–16.09

«Ігри “Соняшник”
і “Геліантус” як засіб
національно-патріотичного
виховання учнів»
ХХІІІ конф. Асоціації
українських германістів

м. Одеса

19.09–21.09

м. Львів

04–06.10

ХІ Міжнар. наук. конф.
«Дидактичні механізми
дієвого формування
компетентнісних якостей
майбутніх фахівців фізикотехнологічних спеціальностей»
Міжнар. наук.-практич.
конф. «Третій рівень освіти
в Україні: становлення
та тенденції»

м. Кам’янецьПодільський,
Кам’янецьПодільський НУ
ім. Івана Огієнка

12–13.10.

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

18–20.11

18

Очна, сертифікат
учасника
Сертифікат
учасника

Виступ,
публікація, член
програмного
комітету
Виступ,
публікація

Заочна,
публікація статті;
отримання
збірника матеріалів
Виступи,
колективна
монографія,
збірник,
сертифікат
учасника

Методичні
рекомендації
Виступ
на секційному
засіданні, стаття
у збірнику
Заочна, тези
в збірнику
матеріалів конф.

Участь
в обговоренні
проблемних
питань

Бацмай С. А.

Ураєва І. Г.

Савош В. О.

Підсумкова Національна
конф. 2016 року Програми
Європейського Союзу
«eTwinning Plus»
Українсько-французький
практичний семінар
методистів французької
мови з питань реалізації
проекту дистанційного
навчання PRO FLE
Міжнар. наук.-методич.
інтернет-конф. «Розвиток
творчих здібностей учнів
у процесі навчання
природничо-математичних
дисциплін»

м. Київ

25.11

м. Київ,
Посольство Франції
в Україні

12.12

Чернігівський
ОІППО
ім. К. Д. Ушинського

26–28.12

Сертифікат
учасника

Електронний
збірник
доповідей
учасників
конф.

Працівники Інституту взяли участь у 33 всеукраїнських науково-практичних конференціях:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Коць В. В.
Остапйовський О. І.

Дем’янюк О. Й.,
Кот Н. М.

Бондарук Л. М.

Рудь О. В.

Сова О. О.

Корнейко А. О.

Кліш П. А.

Назва заходу
Інклюзивна освіта
України: проблеми та
перпективи розвитку
Всеукр. наук.-методич.
конф. «Медіація – крок
до примирення. Досвід
та перспективи
впровадження
медіаційних практик
у навчальних закладах
та громаді»
VIII Всеукр. історикокраєзнавча наук. конф.
«Минуле і сучасне
Волині та Полісся.
Леся Українка і родина
Косачів в історії
та культурі України
та Волині»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Європейський
вимір українських
освітніх реформ»
Громадська рада з питань
співпраці із церквами та
релігійними установами
при МОН України
Всеукр. наук.-практич.
українознавчий
фестиваль «Сонячні
пелюстки»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Політологічні
читання імені професора
Богдана Яроша»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Психологія: сучасні
методики та інновації
у досвіді діяльності практичного застосування»

Місце
проведення
м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки
м. Київ

Дата
проведення
17–19.02

23–24.02

Опрацювання навч.методич. посібника

с. Колодяжне,
Ковельський
район

24–25.02

Виступ,
стаття в збірнику матеріалів
конф.

м. Київ, Ін-т
педагогіки
НАПН
України
м. Київ,
МОН України

02.03

Інформація на сайті ВІППО

03.03

Звернення до педагогічних
працівників, духовенства,
громадськості

м. Харків

11–13.04.

Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

14.04

м. Умань

14.04

Виступ-доповідь на фестивалі,
відгук на сайті гри «Соняшник» та у звіті МОН, інформація на сайті ВІППО.
Сертифікат учасника
Доповідь «Поняття
політичного процесу та його
наукова інтерпретація
в політичній теорії»
Сертифікат учасника

19

Форма і результати
участі
Виступ,
сертифікат учасника

Лазаренко О. В.

Дем’янюк О. Й.
Бондарук Л. М.,
Мочкіна Л. І.
Березіна О.М.

Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Рудь О. В.,
Турчик І. В.
Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.,
Корнейко А.О.,
Остапйовський І.Є
Рудь О. В.,
Турчик І. В.

Сташенко М. О.,
Рудь О. В

Єндрущук С. М.

Сова О. О.

Сова О. О.

І Всеукр. наук.-практич.
інтернет-конф.
«Професійний розвиток
фахівців у системі
освіти дорослих: історія,
теорія, технології»
Всеукр. ХІІ наук. конф.
«Любартівські читання»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Літні наукові
студії для вчителів історії»
ІІІ Всеукр. авторська
Школа інноватики
професора Якименко С. І.
«Інтегрована особистісно
орієнтована освітня
технологія у дошкільному
навчальному закладі
й початковій школі»
Міжрегіональне
засідання кафедр
ОІППО «Управління
розвитком освітнього
потенціалу регіону
в контексті
євроінтеграційних змін»
Х Всеукр. школа
новаторства керівних,
наук.-пед. і пед.
працівників ППО
«Сучасний науковометодичний супровід
регіональних
та зональних шкіл
новаторства керівних
науково-педагогічних
і педагогічних
працівників із питань
дошкільної, загальної
середньої та післядипломної освіти в контексті
закону України “Про
освіту”»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Духовно-моральне виховання молодого
покоління. Вітчизняний
та зарубіжний досвід»
Всеукр. інструктивнометодич. семінар
на тему «Початкова освіта
на сучасному етапі»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Ігри “Соняшник”
та “Геліантус” як засіб
національно-патріотичного виховання учнів»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Письменникиювіляри
Миколаївщини»

ЦІППО

27.04

Виступ

м. Луцьк

27.05

Виступ, публікація

м. Луцьк

21–22.06

Інформація на сайті ВІППО

м. Коблеве,
Миколаївська
обл.

22–24.06

Виступ, сертифікат
учасника

м. Рівне,
Рівненський
ОІППО

09–10.06

Виступи,
публікації тез виступів

ДВНЗ УМО
НАПН України,
Консорціум
закладів
післядиплом.
освіти, Український відкритий
ун-т післядиплом. освіти;
Харків, КВНЗ
«Харківська
академія
неперервної
освіти»,
Миколаївський
ОІППО,
Рівненський
ОІППО
НУ «Острозька
академія»

15.06

23–24.06

Виступи,
сертифікати ДВНЗ «УМО»
НАПН України,
інформація на сайті ДВНЗ
УМО

Резолюція учасників
від 23.04.2016 р.

МОН України

11.08

м. Одеса

19–21.09

Інформація на курсах, лист
інституту про проведення
гри «Соняшник»,
сертифікат учасника

м. Миколаїв,
Миколаївський
ІППО

22–23.09

Виступ-доповідь на конф.,
інформація на курсах,
використання матеріалів
для учителів
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Використання матеріалів
у роботі з пед. кадрами
області

Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Рудь О. В.,
Турчик І. В.
Дем’янюк О. Й.
Трачук Т. В.

Остапйовська Т. П.

Коць В. В.

Дем’янюк О. Й.
Юровчик В. Г.

Камінська В. В.

Дем’янюк О. Й.

Ткачук Н. М.

Дем’янюк О. Й.

Міжрегіональне
засідання кафедр ОІППО
«Управління інноваційною
освітньою діяльністю
в регіоні в умовах
децентралізації
та формування
концепції нової
української школи»
ІІ Всеукр. краєзнавчі
читання пам’яті
Г. Гуртового
Всеукр. семінар у рамках
школи педагогічної
майстерності «Школа
педагогічної майстерності
“Педагогічний стартап”»
ІІІ Всеукр. наук.методич. семінар
«Модернізація мовнолітературної освіти
у початковій школі:
надбання, пошуки
та перспективи розвитку»
Реалізація інноваційних
підходів у змісті
Державного стандарту
початкової загальної
освіти для дітей
з особливими освітніми
потребами
І Всеукр. наук. історикокраєзнавча конф.
«Хроніки Ладомерії»
«Подільські читання:
унікальні об’єкти природи
і суспільної сфери
Поділля; регіональні
особливості інтеграції
економічних і соціальних
напрямків їх розвитку
як умова ефективного
збереження»
Всеукр. наук. історикокраєзнавча конф. «Модест
Левицький в історії
України і Волині
та проблеми формування
інтелектуальної еліти»
Всеукр. VІІ наук.практич. конф. «Історія
та сучасність
Православ’я на Волині»
Всеукр. наук.-практич.
інтернет-конф. «Використання інформаційних
технологій у сучасному
виховному процесі»
Всеукр. наук.-практич.
конф. «Застосування
Сухопутних військ ЗСУ
у конфліктах сучасності»

м. Хмельницький
Хмельницький
ОІППО

27–28.09

смт Торчин,
Луцького р-ну

29.09

м. Вінниця

11–12.10

м. Луцьк

29.09

Виступ

м. Київ,
он-лайн

15.10

Сертифікат учасника

м. ВолодимирВолинський

27.10

Виступ, публікація

м. Кам’янецьПодільський

03–05.11

м. Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей

04.11

Тези

м. Луцьк

08.11

Виступ, публікація

м. Рівне,
РДГУ

10.11

Стаття

м. Львів

17.11

Виступ, публікація
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Виступи,
публікації у науковому
збірнику

Виступ, публікація
Очна

Заочна, публікація,
сертифікат учасника

Дем’янюк О. Й.

Вітюк В. В.,
Поліщук Н. А.

Остапйовський О. І.

Муляр О. П.

Всеукр. круглий стіл:
«Сучасний стан
та перспективи
українсько-польських
взаємин в контексті
європейської безпеки»
Всеукр. наук.-практич.
інтернет-конф. «Застосування технологій
бенчмаркінгу в організації навчального
процесу в системі
післядипломної
педагогічної освіти»
Всеукр. конф. «Попередження насильства щодо
дітей та створення безпечного, доброзичливого
та вільного від насильства середовища
в навчальних закладах»
Всеукр. наук.-практич.
семінар «Українопольський конфлікт
в роки Другої світової
війни в оцінках науковців
та громадськості»

м. Луцьк

18.11

Виступ, участь у дискусії

м. Харків,
КВНЗ
«Харківська
академія
неперервної
освіти»

24.11

Сертифікати, тези,
стаття

м. Київ

25.11

Опрацювання навчального
посібника та методичних
рекомендацій

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

25.11

Очна

Працівники Інституту організували і взяли участь у восьми педагогічних читаннях:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Тирак Р. О.
Корнейко А. О.
Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.,
Муляр О. П.
Юровчик В. Г.
Бондарук Л. М.

Бондарук Л. М.

Бондарук Л. М.,
Сова О. О.,
Мочкіна Л. І.,
Оніщук О. Р.
Гребенюк Т. С.

Назва заходу
Семінар-нарада завідувачів
кабінетів (методистів)
біології ОІППО
«Національно-патріотичне
виховання учнів засобами
предметів природничого циклу»
«Чорнобиль: наслідки, уроки,
проблеми» з нагоди 30-річчя
Чорнобильської трагедії
Пед. читання «Культурологічний аспект використання
художньої літератури у
викладанні історії в школі»
Перші волинезнавчі пед.
історико-краєзнавчі читання,
присвячені 145-річчю від дня
народження Лесі Українки

Пед. читання, присвячені
25-й річниці Незалежності
України
Наук.-практич. семінар
«Тематика здорового
харчування у змісті середньої
освіти: молоко та молочні
продукти»

Місце
проведення
м. Київ

Дата
проведення
25–26.02

Форма і результати
участі
Методичні рекомендації

м. Луцьк,
ВІППО

11.03

Виступ, публікація

м. Луцьк,
ВІППО

05.04

Організація та проведення,
виступи, статті, інформація
на сайті, видання збірника

ВІППО

21.05.

Виступ

Колодяжнен.
літературномемор. музей
Лесі Українки
та музей «Лісової пісні»
в Нечимному
Волинська
обласна
юнацька
бібліотека
м. Київ,
МОН
України

25.06

Куратор секції, виступ

08.09

Виступ, інформація на сайті
ВІППО

29.06

Методичні рекомендації
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Григор’єва Н. В.

Семінар-практикум
«Інноваційні підходи
в організації навчальнодослідницької діяльності
учнів – членів МАН»
у рамках Всеукр. наук.освітнього проекту «Відкрита
освітня лабораторія»

м. Київ

22.09–23.09

Сертифікат, методичні
рекомендації

Працівники Інституту взяли участь у 47 наукових семінарах та інших заходах:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Вознюк В. С.

Мацюк Л. М.
Коць В. В.

Бондарук Л. М.

Кліш П. А.

Березіна О. М.

Бондарук Л. М.

Ткачук Н. М.

Єндрущук С. М.

Назва заходу
Наук.-практич. семінар
«Функціонування
інституцій влади України
в умовах реформування
суспільства»
Зимова школа «Геліантус –
дружнє коло»
Організація навч.-вих.
процесу за інклюзивною
формою в умовах проф.тех. освіти
Міжрегіональний наук.методич. семінар
методистів ОІППО
«Особливості вивчення
мов національних
меншин в загальноосвітніх
навчальних закладах
з навчанням
українською мовою»
Міжнар. наук.-практич.
семінар «Особливості
мовленнєвих вад у дітей
старшого дошкільного
та молодшого шкільного
віку та шляхи
їх усунення»
Наук.-практич. семінар
«Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого
дошкільного віку
та шляхи їх усунення»
Установчий вебінар
«Всеукраїнський
науково-педагогічний
проект “Філологічний
олімп – шлях до організації
інноваційного освітнього
середовища та розвиток
професійної майстерності
педагогів-філологів”»
Міжнар. семінар для
наук.-пед. працівників ВНЗ
«Вплив трендів інформаційного суспільства
на якість вищої освіти»
Наук.-практич. семінар
«Всеукраїнський
експеримент ”Розумники”
(Smartrids)»

Місце
проведення
м. Київ,
Торговопромислова
палата України

Дата
проведення
11.01–12.01

Форма і результати
участі
Участь у дискусії

м. Харків

11–13.01

Очна, сертифікат учасника

м. Луцьк,
Луцький центр
проф.-тех.
освіти
м. Чернівці

13.01

Виступ, методичні
рекомендації, інформація
на сайті ВІППО

10–11.02

Інформація на сайті ВІППО,
виступ на круглому столі
з питань обговорення змін
до навчальних програм
для 10–11 класів

м. Луцьк

17–19.02

Сертифікат учасника

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

17–19.02

Сертифікат учасника

м. Луцьк,
ВІППО

11.04

Участь у вебінарі.
Обговорення Програми
проекту та плану дій щодо
реалізації проекту

м. Київ,
Київ. ун-т
ім. Бориса
Грінченка

15.04

Участь, поширення
презентаційних матеріалів
на лекціях із слухачами
ВІППО

Луцька
гімназія № 4
ім. Модеста
Левицького

19.04

Використання матеріалів
для організації навч.-методич.
роботи з учителями
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Гешеліна Т. Б.

Березіна О. М.

Григор’єва Н. В.

Бацмай С. А.

Вітюк В. В.

Кліш П. А.

Коць В. В.

Бондарук Л. М.

Бондарук Л. М.

Мурашкіна Ю. Д.

Всеукр. семінар-тренінг
для мультиплікаторів
німецької мови
«Використання онлайнресурсів при викладанні
німецької мови»
Всеукр. наук.-практич.
семінар «Створення
умов для формування
світогляду дошкільників
засобами художнього
слова в інтегрованому
освітньому просторі
дошкільного
навчального закладу»
Всеукр. наук.-практич.
семінар завідувачів
кабінетами географії,
методистів обл. закладів
ППО «Використання
географічного потенціалу засобами краєзнавства
у формуванні фахової
компетентності вчителя
географії»
ІІ наук.-практич. семінар
«Applied Linguistics
Today: ComputerAssisted Language
Teaching and Learning»
Круглий стіл «Духовноморальний розвиток
особистості у системі
неперервної освіти: виклики, загрози, тенденції»
ІІ наук.-практич. семінар
«Applied linguistcs todav:
computer-assisted language
teaching and learning»
Інклюзивна освіта
в дошкіллі: інформаційнометодичний супровід
дітей із синдромом Дауна
Щорічна нарада
методистів зарубіжної
літератури
Круглий стіл обл.
координаторів «Реалізація І етапу Проекту:
тенденції та перспективи»
Семінар щодо обміну
досвідом роботи та підготовки пед. працівників
до впровадження у навч.
закл. виховної програми
з протидії торгівлі
людьми «Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція».
І частина

м. Київ,
Гете-Інститут

23–24.04

м. Київ

12.05

м. Вінниця

18–21.05

Методичні рекомендації ,
сертифікат учасника

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

19.05

Очна, сертифікат учасника

ДВНЗ УМО
НАПН України,
Український
гуманітарний
ін-т м. Буча
м. Луцьк

16.05

Участь у роботі круглого
столу

19.05

Сертифікат учасника

м. Луцьк,
ДНЗ № 38

19.05

м. Київ,
МОН України

25.05

м. Обухів,
Київська обл.

01.06

Виступ, методичні
рекомендації, інформація
на сайті Управління освіти
Луцької міської ради
Інформація на сайті
Підготовка обласного
семінару методистів,
керівників МО. Підготовка
методичних рекомендацій
Обговорення плану роботи
творчих груп Проекту.
Інформація на сайті проекту

м. Київ

14.06
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Сертифікат учасника

Семінар-тренінг

Шинкарук І. В.,
Майко С. М.

Березіна О. М.

Єндрущук С. М.

Остапйовський О. І.

Кінах Н. В.

Лук’янчук Г. Я.

Інтернет-форум
Х Всеукр. школи
новаторства
керівних, наук.-пед.
і пед. працівників ППО
«Сучасний науковометодичний супровід
регіональних та зональних шкіл новаторства
керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників із питань
дошкільної, загальної
середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України
“Про освіту”»
ІІІ Всеукр. авторська
Школа інноватики
професора
Якименко С. І.
«Інтегрована
особистісно орієнтована
освітня технологія
у дошкільному
навчальному закладі
й початковій школі»
Всеукр. інструктивнометодичний семінар
на тему «Початкова освіта
на сучасному етапі»
Програма
«Попередження
насильства у школі»,
за підтримки Save the
Children та Жіночого
консорціуму України
Україно-польський
проект «Ініціативна
молодь на ринку праці –
підвищення якості
професійного
та підприємницького
навчання в українських
навчальних закладах
з використанням методів
моделювання»
Наук. форум «Адаптивні
системи управління
в освіті»

м. Рівне,
РОІППО

15.06

Інформація на сайті РОІППО,
сертифікати доповідачів

м. Коблеве,
Миколаївська
обл.

22–24.06

Виступ, сертифікат учасника

м. Київ,
МОН України

11.08

м. Київ

25–26.08

Тренінг для тренерів,
сертифікат

Західноукраїнський регіональний навч.
центр спільно
з Малопольським ін-том
місцевого
самоврядування
та адміністрації
(м. Краків –
м. Львів)
м. Залізний Порт,
Херсонська обл.
ДВНЗ УМО,
Ін-т проф.-тех.
освіти НАПНУ,
Громадська
організація
«Школа
адаптивного
управління
соціальнопедагогічними
системами»

06–08.09
21–23.09
27–29.09
11–12.11

Очна. Реалізація нових
понять і засвоєння
практичних навичок,
верифікація
і систематизація здобутих
знань, управління процесом
переходу від теорії
до практики, організація
практично-виробничих занять
зі слухачами

17–23.09

Виступ, сертифікат учасника

25

Використання матеріалів
у роботі з пед. кадрами
області

Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.,
Ураєва І. Г.
Савош В. О.

Савош В. О.

Березіна О. М.

Єндрущук С. М.,
Березіна О. М.

Бацмай С. А.

Олешко П. С.,
Вітюк В. В.

Бондарук Л. М.

Всеукр. навч.-методич.
семінар методистів
іноземних мов ОІППО
на тему «Іноземна мова
як життєве вміння»
Семінар-практикум
«Інноваційні підходи
в організації навчальнодослідницької діяльності
учнів – членів МАН»
у рамках Всеукр.
учнівського наук.освітнього проекту
«Відкрита освітня
лабораторія»
Авторський семінар
«Використання
інноваційних технологій
навчання в практиці
роботи вчителя фізики»
Наук.-методич. семінар
«Освітня програма
для дітей від 2 до 7 років
“Дитина” за участю
авторів освітньої програми
ІІІ Всеукр. наук.-методич.
семінар «Модернізація
мовно-літературної
освіти у початковій
школі: надбання,пошуки
та перстиктиви розвитку»
Міжрегіональний тренінг
«Активні методи роботи
з дітьми та молоддю»
в рамках реалізації
проекту «Консолідація
та зміцнення
громадянського
суспільства Східної,
Південної, Західної
і Північної України»
Виїзне засідання наук.методич. ради ДВНЗ
УМО НАПН України
«Підготовка педагогів
у системі післядипломної освіти до використання
інформаційно-комунікаційних технологій
в інклюзивному
освітньому середовищі»
Тренінг «Підготовка
кадрів в сфері створення
проектів та управління
проектами, що базуються
на зовнішньому
фінансуванні». Проект
дофінансовується МЗС
РП в рамках програми
польської співпраці
в цілях розвитку
(«Польська допомога»)

м. Берегово,
Закарпатська
обл.

21–23.09

Очна, інформація обговорена
з головами рай (міськ) метод.
об’єднань на проблемному
семінарі

м. Київ,
Національний
центр «Мала
академія наук
України»

22–23.09

Очна, сертифікат учасника

м. Київ,
ТОВ
Видавничий
дім «Освіта»

22–23.09

Очна, сертифікат учасника

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

26.09

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

29.09

Виступ на пленарному
засіданні, сертифікат
учасника

м. Луцьк,
ВІППО

03.10

Очна, сертифікат учасника

м. Слов’янськ,
Донецька обл.,
Донецький
ОІППО

05–07.10

Любомльський
р-н, Волинська
обл.,
інтеграційний
центр
«Замлиння»

15–18.10
29.10–03.11
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Участь у роботі виїзного
засідання науковометодичної ради та ради
ректорів УВУПО

Сертифікат учасника

Савош В. О.

Остапйовський О. І.,
Турчина Л. І.,
Казмірчук Н. М.,
Мурашкіна Ю. Д.

Березіна О. М.

Коць В. В.
Никитюк І. В.

Ткачук Н. М.
Коць В. В.
Остапйовський О. І.,
Турчина Л. І.,
Казмірчук Н. М.,
Мурашкіна Ю. Д.

Сова О. О.

Камінська В. В.

Всеукр. наук.-практич.
семінар «Природнича
освіта як фундамент
інноваційного розвитку
країни»
Проект Українського
фонду благополуччя
дітей «Впровадження
програми з попередження
торгівлі людьми в інститутах післядипломної
педагогічної освіти,
ІІ фаза», семінар-тренінг
«Методика впровадження
програми виховних
заходів з питань
протидії торгівлі
людьми “Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція”»,
І частина
Всеукр. нарада
«Підсумки
та перспективи розвитку
дошкільної освіти»
Інклюзивна освіта
в дошкіллі: психологопедагогічний супровід
Всеукр. форум пед.
працівників позашкільної
освіти «Позашкільна
освіта в умовах
децентралізації»
Вебінар Microsoft
Imаgine Academy
Інклюзивна освіта в
дошкіллі
Проект Українського
фонду благополуччя
дітей «Впровадження
програми з попередження
торгівлі людьми в інститутах післядипломної
педагогічної освіти,
ІІ фаза», семінар-тренінг
«Методика впровадження
програми виховних
заходів з питань
протидії торгівлі
людьми “Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція”»,
ІІ частина
Всеукр. наук.-практич.
семінар «Актуальні
тенденції вивчення
української літератури
у загальноосвітньому
навчальному закладі»
Семінар-практикум
«Проблеми побудови
музейної експозиції»

м. Київ,
Національний
центр «Мала
академія наук
України»
м. Київ

19–21.10

м. Київ

26.10

м. Луцьк,
ДНЗ № 38

26.10

Виступ, методичні
рекомендації, буклет

м. Київ,
НАПН України

28.10

Сертифікат учасника

Microsoft

15.11

Учасник

м. Луцьк,
ДНЗ № 38
м. Рівне

17.11
16–18.11

Виступ, методичні
рекомендації, буклет
Впровадження програми
на семінарах та курсах
підвищення кваліфікації,
сертифікати учасників

м. Київ

21.11

Обговорення на курсах,
семінарах, узагальнені
пропозиції від учителів
Волині в МОН

м. Луцьк,
Волин.
краєзнав. музей

22.11

Участь

27

18.10

Очна, сертифікат учасника

Упровадження програми
на семінарах та курсах
підвищення кваліфікації,
сертифікати учасників

Бондарук Л. М.

Лазаренко О. В.

Бацмай С. А.

Никитюк І. В.

Міжрегіональний
семінар для методистів
зарубіжної літератури
«Сучасний урок із підприємницьким тлом»
Воркшоп «Розвиток
соціальної згуртованості
суб’єктів навчальновиховного процесу»
Міжобласний тренінг
ІІ етапу проекту «Зміцнення міжрегіональної
комунікації та співпраці»
Нарада-семінар керівників позашкіл. навч. закл.
області «Позашкільна
освіта на Волині. Концептуальні засади в умовах
реформування системи
освіти України»

Рівненська обл.,
Здолбунівський
райметодкабінет

23.11

м. Київ,
Інститут
модернізації
змісту освіти
м. Чернігів

26.11

м. Луцьк,
Центр туризму,
спорту
та екскурсій
Волинської
облдержадміністрації

03–04.12

21.12

Проведення тренінгу
для учасників семінару,
інформація на сайти ВІППО
та проекту «Філологічний
олімп»
Участь як координатора
проекту у Волинській області
Очна, написання проектів
міжрегіональної співпраці,
сертифікат учасника
Виступ

ІV. Наукова діяльність
1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, над
яким працює заклад
Продовжено роботу над загальноінститутською науковою темою «Професійний розвиток
педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти».
Строк виконання: 2014–2018 роки.
Проект передбачає: формування основних засад інноваційного розвитку регіональної системи
післядипломної педагогічної освіти; побудову моделі професійного розвитку підвищення
кваліфікації педагогічних працівників в умовах курсової підготовки та в міжатестаційний період.
Об’єкт дослідження: освітнє середовище післядипломної педагогічної освіти.
Предмет дослідження: професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища
післядипломної освіти.
Мета: обґрунтування, розробка та апробація моделі професійного розвитку педагогів в
умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти.
Завдання
1. Здійснити теоретичний аналіз сутності інноваційних тенденцій професійного розвитку
педагогів у контексті модернізації неперервної педагогічної освіти.
2. Розробити та апробувати модель професійного розвитку педагогів з урахуванням умов
освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти регіону.
3. Розробити та впровадити науково обґрунтовані інноваційні форми й технології
навчання дорослих відповідно до європейських і світових стандартів.
4. Створити єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для
професійного розвитку педагогів регіону.
5. Обґрунтувати критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів в
умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти регіону.
6. Укласти методичні рекомендації щодо професійного розвитку педагогів в умовах
освітнього середовища післядипломної освіти.
ІІ етап, 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.
Розробка та впровадження моделі професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного
освітнього середовища післядипломної освіти регіону.
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Укладання та реалізація програм професійного розвитку педагогічних працівників.
Упровадження інноваційних технологій професійного розвитку педагогів відповідно до
європейських і світових стандартів.
Розробка та реалізація освітніх проектів з проблеми професійного розвитку педагогів у
міжатестаційний період.
Створення інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти для
професійного розвитку педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних
установ Волинської області).
Створення інформаційної платформи наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Очікувані результати
Модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону.
Програми професійного розвитку педагогічних працівників.
Інноваційні технології професійного розвитку педагогів відповідно до європейських і
світових стандартів.
Освітні проекти з проблеми професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період.
Єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку
педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних установ Волинської області).
Інформаційна платформа наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Звітна документація:
– публікації у фахових виданнях;
– модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону;
– програми професійного розвитку;
– збірки освітніх проектів, матеріали семінарів-тренінгів.
Протягом року: впроваджено інноваційні технології навчання дорослих; розроблено
модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону; оновлено інформаційну платформу наукової та дослідноекспериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; опубліковано матеріали
у періодичних виданнях; підготовлено монографії; проведено всеукраїнську науковопрактичну конференцію, обласні, районні (міські) науково-практичні конференції, постійно
діючі семінари, проблемні семінари, семінари-тренінги, круглі столи; вивчалася громадська
думка – слухачів курсів підвищення кваліфікації – щодо рівня задоволеності курсами у
Волинському ІППО.
Працівники Інституту брали участь у науково-практичних конференціях, інтернетконференціях, вебінарах, педагогічних читаннях, роботі круглих столів тощо.
У контексті загальноінститутської наукової проблеми організовано роботу над реалізацією
наукових тем кафедр, лабораторій, відділів, а науково-педагогічні та педагогічні працівники
Інституту протягом цього періоду досліджували окремі науково-методичні проблеми.
На засіданнях вченої ради розглядалися основні питання наукової діяльності Інституту із
забезпечення умов, необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних
працівників, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на
нього завдань, а також перспектив розвитку закладу, зокрема: про наукову та науководослідну роботу Інституту в конкретному році та основні напрями наукових досліджень
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у наступному; про реалізацію науково-методичних проблем наукових, науково-педагогічних
працівників Інституту; про реалізацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних
закладах області; про результати проведення соціологічних та моніторингових досліджень;
про проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,
педагогічних читань, інших заходів тощо.
Наукову роботу Інститут реалізує шляхом організації масових, групових та індивідуальних
форм роботи з педагогами: науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих
столів, вебінарів, скайп-конференцій, індивідуальних та групових консультацій тощо.
Результати роботи: створено інформаційну платформу наукової та дослідноекспериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; розроблено та обґрунтовано
модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону із урахуванням проблеми кафедри педагогіки і психології.
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У рамках реалізації завдань ІІ етапу науково-дослідного проекту «Професійний розвиток
педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти» працівниками науководослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) враховано
попередні результати досліджень теоретичних та технологічних засад інноваційних підходів
підвищення кваліфікації педагогів.
Позитивні результати апробації інноваційних моделей підвищення кваліфікації в Інституті
(очно-дистанційна форма, інтегративні курси в межах очної форми тощо) використано при
обґрунтуванні доцільності впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації
педагогів у міжкурсовий період та оновленні змістових модулів освітньо-професійних
програм. Зокрема, укладено проект програми пролонгованих курсів підвищення кваліфікації
керівників ЗНЗ та резерву «Реалізація інноваційних проектів та ініціатив у навчальному
закладі» з передбаченою керованою самостійною роботою із використанням технологій
дистанційного навчання; розроблено освітній проект «Лідер освітніх інновацій», який
враховує оновлені функції керівників навчальних закладів, сприяє формуванню навиків
використання ІТ.
Дослідження інноваційних технологій професійного розвитку педагогів використовуються
у процесі підготовки педагогічних колективів до проведення дослідно-експериментальної
роботи в навчальних закладах області, розробці нових лекцій тощо.
Результати дослідження висвітлювались на тематичних заходах: одній міжнародній, трьох
всеукраїнських конференціях, шести обласних заходах. Підготовлено чотири публікації з
проблеми: одну – у фаховому виданні, дві – у «Педагогічному пошуку», одну – в інших
виданнях.
Здійснено науково-методичний супровід проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2016» у рамках поширення інноваційних педагогічних технологій та перспективного
педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.
Сприяли створенню інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти для
професійного розвитку педагогів.
Сформували обласний інформаційний банк обласних авторських лабораторій.
Взяли участь у районній науково-практичній конференції «Робота в сучасному
інформаційному просторі – одна із умов самореалізації і самовдосконалення педагога» (смт
Локачі, 09.02, виступи, Ясінська Н. В., Муляр О. П.).
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу
Практична реалізація моделі професійного розвитку педагогів здійснюється через
реалізацію науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології «Підвищення рівня
професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку освіти» (II етап з 01.01.2015
по 31.12.2017 рр.).
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».
Науково-педагогічні працівники кафедри враховують таке:
– розробку програм професійного розвитку, освітніх проектів, організацію дослідноекспериментальної роботи в закладах освіти;
– впровадження інноваційних технологій навчання дорослих;
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– програми професійного розвитку педагогічних працівників на основі сучасних наук,
особливо педагогіки та психології;
– вироблення психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного
навчання дорослих через самоосвіту і самоконтроль;
– розробку та реалізацію освітніх проектів з проблеми професійного розвитку педагогів у
міжатестаційний період;
– дослідно-експериментальну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах;
– створення інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку педагогів.
Звітна документація: наукові статті, методичні рекомендації, навчально-методичні
комплекси (навчальна програма, навчальний план, методичний посібник).
Науково-дослідна тема кафедри менеджменту освіти – «Формування професійної
культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі».
Суспільні виклики щодо розвитку національної освіти і ролі керівних кадрів висувають
нові вимоги до рівня професійної культури керівника навчального закладу. Професійна
культура розуміється як соціально-професійна якість суб’єкта праці. Це поняття включає
сукупність принципів, норм, правил, методів, які сформувалися історично, регулюють
професійну діяльність людини. Основу професійної культури складають знання та цінності,
вироблені конкретною соціально-професійною групою та закріплені у традиціях її
життєдіяльності. У структурі професійної культури фахівця розрізняють два блоки:
професійно-організаційний (знання, вміння, досвід, майстерність) та соціально-моральний
(ціннісні орієнтації, морально-вольові якості, які визначають ставлення до предмета,
процесу, суб’єктів діяльності, засобів і результатів праці). Невід’ємною складовою
професійної культури керівника навчального закладу є його професійна компетентність, яка
передбачає володіння системою знань, умінь, навичок, достатньою для успішного
розв’язання управлінських завдань. За межі професійної компетентності науковці виносять
такі складники професійної культури керівника як володіння стратегіями творчої діяльності,
загальновідомими, а також неформалізованими особистісними знаннями, розвиненість
професійної інтуїції, професійно важливих компонентів мотивації та самосвідомості,
відкритість науковим досягненням.
Професійна культура керівника навчального закладу взаємопов’язана з усіма
компонентами його особистісної культури і, в першу чергу, з моральною, правовою,
інформаційною, тендерною, розумовою, естетичною, екологічною, загальним рівнем
культури особистості. Феномен професійної культури керівника як цілісної властивості
особистості проявляється у процесі управлінської діяльності; стимулює творчий розвиток,
особистісне зростання, самоактуалізацію, самовдосконалення управлінця; характеризує
особливості свідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника;
забезпечує усвідомлення та культуродоцільність професійної діяльності.
Тож професійна культура керівника не лише суттєво впливає на результати
життєдіяльності навчального закладу, а й виступає беззаперечним фактором формування
його іміджу.
Науково-дослідна тема кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».
Протягом року проведено спільне засідання з кафедрою педагогіки і психології з теми
«Професійна компетентність учителя» (січень, викладачі кафедри). Взяли участь у районній
науково-практичній конференції «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті
модернізації змісту освіти» (виступ «Сутність та структура професійної компетентності
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педагога», м. Горохів, 17.05, Ясінська Н. В.); у районному науково-практичному семінарі
«Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін та в
позакласній роботі» (виступ «Компетентнісний підхід до викладання суспільствознавчих
дисциплін як один з напрямів Державного стандарту базової і повної середньої освіти»,
смт Шацьк, 26.05, Муляр О. П.); у районому семінарі-практикумі учителів географії
«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності навчання на
уроках географії» (Юровчик В. Г.).
Запропонована модель фахової компетентності визначає її основні складові, а тому може
бути успішно використана у процесі визначення головних напрямів формування професійної
компетентності учителя, передбачає оволодіння знаннями методики викладання, психологопедагогічними знаннями, набуття професійних умінь та навичок, особистісних та
професійно-значущих якостей, розвиток творчих здібностей, спрямованих на успішну
реалізацію педагогічної діяльності.
Особистісні
якості вчителя

Управлінська
компетентність

Моральна
компетентність

Громадянська
компетентність
Екологічна
компетентність

Сучасний
вчитель

Інформаційна
компетентність

Психологопедагогічна
компетентність

Продуктивна
компетентність
Автономізаційна
компетентність

Соціальна
компетентність
Методична
компетентність

Інтелектуальна
компетентність

Фахова компетентність учителя
Теоретична
підготовка:
набуття професійнопедагогічних знань через
лекційні заняття,
проблемні та науковотеоретичні семінари,
педагогічні читання,
засідання круглого столу
з проблематики кафедри
та ознайомлення
вчителів з матеріалами
теоретичного пошуку
із проблеми
компетентнісного
підходу в освіті

Напрями
підготовки

Практична
підготовка:
підвищення
професіоналізму
педагогів через
практичні заняття,
семінарипрактикуми,
презентаційні
тренінги
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Принципи:
єдності;
теорії і практики;
гуманізації;
професійної
спрямованості;
професійної
мобільності;
активності

Лабораторією освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) розроблено
проект дослідження з проблеми «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів
в умовах неперервної освіти». Визначено завдання трьох етапів, окреслено очікуванні
результати за кожним із них.
Відповідно до завдань І етапу проаналізовано сучасні дослідження в галузі неперервної
освіти педагогів, укладено каталог актуальних публікацій вітчизняних та зарубіжних
науковців. З’ясовано сутність інноваційних підходів у забезпеченні освіти дорослих та
інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів, визначено умови їх впровадження.
Укладено проект програми пролонгованих курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ та
резерву «Реалізація інноваційних проектів та ініціатив у навчальному закладі».
Вивчено умови впровадження ІТ-технологій як інтерактивної складової моделі
підвищення кваліфікації в міжсесійний та міжатестаційний періоди. Розроблено модульну
програму із використанням керованої самостійної роботи для забезпечення безперервності
навчання керівників опорних шкіл у міжкурсовий період.
Результати роботи анонсовано на обласних заходах для завідувачів Р(М)МК та керівників
експериментальних навчальних закладів регіонального рівня.
Зміст роботи за першим етапом та його результати стали складовою розробки науководослідної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з теми «Теоретичні та методичні
основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти»
(реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0116U004868). Підготовлено розділ методичних
рекомендацій «Організація освітнього процесу у закладах післядипломної педагогічної
освіти з використанням електронних технологій навчання» (Ткачук Н. Організація
самостійної роботи керівників ЗНЗ в міжкурсовий період з використанням елементів
дистанційних технологій / Н. Ткачук // Організація освітнього процесу у закладах
післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання :
методич. рек. / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту
освіти». – К., 2016. – 96 с.).
За темою дослідження підготовлено чотири наукові статті.
Відповідно до наукової теми лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти
«Соціологічний аналіз освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти» проведено
теоретичний аналіз стану розробки поняття «освітнє середовище післядипломної педагогічної
освіти» у сучасній науці. На основі сучасних методологічних засад розроблено інструментарій
опитування вчителів за місцем роботи та слухачів курсів підвищення кваліфікації у ВІППО.
Якість освітнього середовища оцінювалася шляхом аналізу якості просторово-предметного,
змістовно-методичного, комунікаційно-організаційного компонентів та якості зв’язків між ними.
Звіт про роботу над науковою темою лабораторії та індивідуальними науковими темами
працівників заслуховувався на засіданні вченої ради ВІППО.
Науково-дослідна тема центру ЗНО та моніторингових досліджень – «Моніторингові
дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти».
У рамках дослідження проблеми розпочато розробку типового алгоритму моніторингу
рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ як складової якості освіти. Зокрема, розроблено
технологічну схему локального моніторингового дослідження, запропоновано алгоритм
дистанційного збору інформації, розпочато вивчення наукових підходів щодо валідності
інструментарію дослідження.
Науково-теоретичні аспекти проблеми розглянуто на засіданні постійно діючого семінарупрактикуму «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
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моніторингових досліджень якості освіти» (для відповідальних за проведення ЗНО і
моніторингових досліджень у районах, містах та об’єднаних територіальних громадах
області) на тему «Зовнішнє незалежне оцінювання як технологія моніторингу якості освіти:
Волинь у ЗНО–2016 (підсумки, проблеми, перспективи)» (14.11). У ході семінару окреслено
проблему можливостей використання результатів зовнішнього тестування для аналізу
поточного стану освітньої системи локального рівня з подальшим застосуванням отриманих
даних для оперативного управління якістю освіти.
Практична апробація отриманих результатів здійснювалася в ході моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Володимира-Волинського, Шацького, Іваничівського, Ківерцівського
районів.
З метою забезпечення реалізації науково-методичної теми відділу природничих
дисциплін «Розвиток професійної майстерності вчителів природничих дисциплін в
умовах післядипломної освіти» протягом року методистами проводились постійно діючі
семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, надавались методичні
консультації. Систематично відбувалися заняття школи молодого вчителя, засідання творчих
груп педагогів. Спрямовувалися зусилля методистів відділу на: надання реальної, дієвої
допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх професійної майстерності шляхом
упровадження інновацій; досягнення високої результативності участі учнів у предметних
олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Продовжено роботу над науково-методичною проблемою відділу новацій та передових
педагогічних технологій «Інноваційна освітня діяльність як складова професійної
компетентності педагога».
Результати роботи: організація професійних педагогічних конкурсів, розроблення
методичних рекомендацій їх проведення; участь у роботі семінарів, семінарів-тренінгів,
круглих столів регіонального рівня; статті та відеоуроки кращих педагогів області в науковометодичному віснику «Педагогічний пошук».
Продовжено роботу над науково-методичною проблемою відділу інформаційного
забезпечення освіти «Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у
сучасному освітньому просторі».
Модернізація загальної середньої освіти, динамізм економічних процесів, що
відбуваються в Україні, зумовили необхідність істотного оновлення освітнього змісту,
структури, методів, організаційних форм навчання, спрямованого на створення оптимальних
умов для демократизації і підвищення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації
особистісного потенціалу кожного учня, формування його як особистості, компетентної у
власній життєдіяльності.
Один із найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя
вбачаємо у самоосвітній діяльності. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж
когось, процес самоосвіти передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і
обов’язково – поступовий. Самоосвіта педагога не повинна зводитися до відновлення знань,
якими він оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та
психологічними дослідженнями, пошук нових напрямків у методиці та організації
навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем,
що викликають утруднення в практичній роботі. Методика та техніка самоосвіти
безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості у вчителів системи основних педагогічних
умінь: вивчати необхідну літературу та перспективний педагогічний досвід; виокремлювати
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з літератури, що вивчається, актуальні положення, факти, явища, котрі підвищують
теоретичний та методичний рівень; відбирати з прочитаного та побаченого думки й
методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності; систематизувати та
розробляти науково-методичні узагальнення; впроваджувати досягнення психологопедагогічної науки і шкільної практики у власний досвід роботи з учнями.
Продовжено роботу над науково-методичною проблемою відділу інформатики та
інформаційно-комунікаційних технологій «Створення та використання мережевого
освітнього простору».
Сайт «Мережеві технології навчання» зі створення віртуальних хмарних кабінетів учителя
(Остапчук Л. Р.).
Сайт «Волинська Інтернет-олімпіада з програмування» (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Сайт «Відділ інформатики та ІКТ» з метою створення онлайн-спільноти вчителів
інформатики області (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
«Використання онлайн-технологій для організації роботи з обдарованими дітьми»
(Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Сайт «Школа олімпійського резерву» (Гісь І. В.).
3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
«Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.» (Корнейко А. О.,
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук).
«Політика ОУН щодо польського населення Волині під час Другої світової війни».
(Кутовий Р. С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, спеціальність
07.00.01 – історія України).
«Формування та розвиток організаційної культури керівника загальноосвітнього
навчального закладу на засадах гендерного підходу» (Бацмай С. А., дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.06 – теорія та методика
управління освітою).
Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти продовжили власні
наукові дослідження з таких тем:
Сташенко М. О. – «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності
керівника». Інноваційність управління школою в період докорінного реформування
вітчизняної освіти з метою виведення її на рівень розвинутих країн світу набуває особливої
актуальності. Усе більше керівників навчальних закладів підключаються до процесу пошуку
і впровадження інновацій в управлінську діяльність, що базується на розумінні освіти як
основи розвитку сучасного цивілізаційного середовища і неминуче породжує нові ціннісноцільові орієнтири, новий освітньо-педагогічний зміст, методи, форми, засоби, види
організації освітнього процесу, а отже й відповідні їм системи управління, що забезпечують
оптимальне функціонування, розвиток і удосконалення закладу освіти, створення необхідних
умов для досягнення поставленої мети.
Управління змінами може бути успішним лише за умови створення в школі відповідної
загальної культури, зорієнтованої на розвиток шляхом прогресивних нововведень. Це, в свою
чергу, вимагає від керівництва школи зосередженості на формуванні в шкільному колективі
(педагогічному, учнівському, батьківському) спільності інтересів у вдосконаленні освітнього
закладу як цілісної соціально-педагогічної громади; спільності мети щодо забезпечення
сучасного рівня організації навчально-виховного процесу і досягнення максимально
можливого ступеня якості освіти (навченості, вихованості, компетентності) учнів та на основі
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такої спільності – вироблення єдності дій на кожному напрямі, етапі всіх учасників навчальновиховної діяльності.
Теоретично обґрунтовано вплив організаційних стратегій управління на техніку
управлінської діяльності керівника.
З᾽ясовано, що сутність змін навчального закладу є основою для успішного його розвитку.
Розроблено принципи й основні підходи до управління розвитком навчального закладу.
Побудовано логічну структуру етапів розробки програми розвитку.
Вознюк В. С. – «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу
навчального закладу». У збірці матеріалів регіональної міжкафедральної науково-практичної
інтернет-конференції за ред. М. О. Сташенка видано друком наукову статтю «Позитивний
імідж навчального закладу і управлінська культура його керівника».
Остапйовський І. Є. – «Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської
культури». За результатами проведеного дослідження розроблено та апробовано
діагностичні методики професійного іміджу керівника.
Корнейко А. О. – «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності
керівника освітньої установи». Розроблено та підготовлено до друку навчально-методичний
комплекс «Політологічна пропедевтика для педагогів».
Лук’янчук Г. Я. – «Формування професійної культури керівника навчального закладу в
умовах адаптивного управління».
Панчишин В. Г. – «Економічна культура сучасного керівника навчального закладу». Сучасні
темпи глобалізації світових процесів диктують необхідність підвищення якості викладання та
вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Як свідчить досвід розвинутих
країн, економічна освіта покликана насамперед допомогти молодому поколінню забезпечити
виконання ним основних громадських функцій: працівник, споживач, інвестор, платник
податків. З кожним роком все більшого значення та поширення при викладанні економіки
набуває аналіз реальних економічних проблем, їх вирішення на практиці, застосування новітніх
інформаційних технологій, різних тренінгів, командних ігор тощо.
Рудь О. В. – «Особливості використання релігійного аспекту в ЗНЗ у контексті
управлінської діяльності». Модернізація загальної середньої освіти, динамізм економічних
процесів, що відбуваються в Україні, зумовили необхідність істотного оновлення освітнього
змісту, структури, методів, організаційних форм навчання, спрямованого на створення
оптимальних умов для демократизації і підвищення ефективності навчально-виховного
процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня, формування його як особистості,
компетентної у власній життєдіяльності. Перед сучасною школою постає завдання виховати
особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати
свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості і здібності; ставитиме перед собою
завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах
діяльності; позитивно впливатиме на духовне життя суспільства, виступаючи не лише як
споживач, а й як охоронець і творець духовних цінностей. Отже, духовна компетентність
особистості має зайняти належне місце серед інших життєво важливих компетентностей, а
це вимагає розвитку високих морально-психологічних якостей, духовності, що визначає
психологічну мотивацію поведінки особистості, потребу у пізнанні світу і самопізнанні, у
пошуку сенсу життя і свого призначення, шляхів ефективної самореалізації тощо.
Найважливішою педагогічною проблемою в сучасних умовах стає проблема
найефективнішого використання потенціалу національних цінностей. Недаремно у Концепції
12-річної освіти записано: «Діяльність школи ґрунтується на засадах органічного поєднання
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національного і загальнолюдського. Домінантою виховного процесу має стати формування в
учнів патріотизму з повним змістовим наповненням. З одного боку, це виховання любові до
рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого –
відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних
цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури, миру,
національного примирення, збереження природи».
Укладено та видано методичні матеріали:
«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року
з предметів духовно-морального спрямування – 2016”»;
«Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії
національно-патріотичного виховання» (матеріали обласної практичної конференції вчителів
курсів духовно-морального спрямування);
«Виховання духовності школярів засобами мистецтва» (методичні рекомендації).
Здійснено технічне впорядкування збірника матеріалів «Науково-методичне забезпечення
формування професійної культури керівника навчального закладу. Матеріали регіональної
міжкафедральної науково-практичної інтернет-конференції».
Розроблено презентації: «Особливості використання релігійного аспекту у полірелігійному
суспільстві»; «Навчально-методичні комплекси КДМС, їх специфічні особливості».
Проводиться систематичне адміністрування та оновлення сайта «Християнська етика на
Волині».
Турчик
І.
В.
–
«Корпоративна
культура
як
передумова
забезпечення
конкурентоспроможності навчального закладу». Розроблено презентацію «Корпоративна
культура навчального закладу як інструмент педагогічного менеджменту». Розроблено
модель
формування
корпоративної
культури
навчального
закладу.
Вибрано
експериментальний майданчик для апробування моделі формування корпоративної культури
навчального закладу – комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26
Луцької міської ради» (підтримано ініціативу педагогічного колективу щодо проведення
дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування корпоративної культури
навчального закладу в умовах інноваційного освітнього простору»).
Кафедра педагогіки і психології
Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор, «Цивілізаційний вибір України».
Вітюк В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, «Інноваційні технології професійного
розвитку педагогів в умовах неперервної освіти».
Луцюк А. М., кандидат педагогічних наук, доцент, «Педагогічна майстерність як складова
професійної компетентності».
Кліш П. А., кандидат педагогічних наук, доцент, «Комунікативна компетентність
як важлива складова професіоналізму педагогів».
Остапйовська Т. П., кандидат педагогічних наук, доцент, «Впровадження інноваційних
технологій в роботі з батьками як складова підвищення професіоналізму педагога».
Нечипорук О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, «Іншомовні компетентності як
передумова професійного розвитку педагога».
Лазаренко О. В., кандидат психологічних наук, доцент, «Психокорекція розвитку
особистості».
Кінах Н. В., кандидат економічних наук, доцент, «Формування економічних
компетентностей педагога та учня».
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Ткачук Н. М., кандидат педагогічних наук, «Формування готовності педагогів до
інноваційної діяльності».
Остапйовський О. І., кандидат психологічних наук, «Професійна ідентичність педагога:
психолого-педагогічний аспект».
Турчина Л. І., старший викладач, «Психологічне забезпечення успішної професіоналізації
педагогів».
Дикий О. Ю., старший викладач, «Формування спеціальних умінь і навичок в учнів класів
спортивного профілю».
Працівники кафедри теоретично досліджували сучасний стан розробленості власних
проблем у наукових дослідженнях, виявляли актуальні проблеми технологій розвитку
професіоналізму педагогів, які практично використовували під час курсової перепідготовки
освітян. Розроблялися теоретико-методологічні підходи досліджень, діагностичний
інструментарій. Отримані дані досліджень запроваджували при навчанні слухачів різних
спеціальностей на курсах підвищення кваліфікації у проведенні лекцій, семінарів, тренінгів,
тощо, а також із педагогами очно-дистанційної форми навчання. Частина працівників
щорічно звітуються на засіданнях кафедри про стан реалізації власних науково-методичних
проблем – Остапйовський О. І. (лютий), Ткачук Н. М. і Остапйовська Т. П. (листопад).
Результати роботи: публікації у фахових виданнях, організація та участь у конференціях,
семінарах, творчих групах тощо.
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів
Ясінська Н. В. «Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор
професійного розвитку педагога». Розроблено лекцію «Метод проектів – технологія
формування компетентностей учня ХХІ століття».
Муляр О. П. «Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні предметів
суспільно-гуманітарного напряму» Розроблено спецкурс «Методика формування
толерантності учнів у процесі навчання історії та суспільствознавчих предметів» для
слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
Розроблено методичний посібник «Методичні аспекти формування толерантності на уроках
історії та світоглядних дисциплін» для вчителів історії та світоглядних дисциплін.
Юровчик В. Г. «Проблемне навчання як технологія розвивальної освіти». Участь у
районному семінарі-практикумі учителів географії з проблеми «Проблемне навчання як
метод організації навчальної діяльності учнів».
Миць М. Я. Міжпредметні зв’язки у фаховій підготовці вчителя суспільно-гуманітарного
циклу». Розроблено лекції «Міжпредметні зв’язки у викладанні географії у школі»,
«Використання спеціальних історичних дисциплін у вивченні географії у школі та науководослідницькій роботі учнів».
Недужко Ю. В. «Українське державотворення: проблеми, історичний досвід, перспективи».
Виступ на засіданні вченої ради ВІППО «Про українську діаспору та становлення державної
незалежності України в 1991 році» (22 вересня). Подано до друку в «Педагогічний пошук»
статтю «Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної
України (з нагоди 25-річчя відновлення державної незалежності)».
Кобель Г. П. «Фізичні задачі та методи їх розв’язування». Підготовлено та затверджено на
вченій раді ВІППО спецкурс «Фізичні задачі та методи їх розв’язування».
Ягенська Г. В. «Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь учнів у
процесі вивчення біології». Підготовлено спецкурс «Реалізація моделі методичної системи
формування дослідницьких умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з біології» (8 год).
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Видано: Ягенська Г. В. Збірник завдань для підготовки до проведення державної
підсумкової атестації з біології. 9 клас : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. /
Г. В. Ягенська, Д. П. Василюк. – К. : Вид. дім «Освіта», 2016. – 64 с.
Ягенська Г. В. Біологія. 8 клас : зошит для поточного та тематичного оцінювання /
Г. В. Ягенська, Д. П. Василюк, Г. П. Лойош. – К. : Вид. дім «Освіта», 2016. – 136 с.
Трачук Т. В. «Розвиток професійної компетентності вчителів математики через
дослідницький підхід до науково-методичної діяльності». Організація та науковометодичний супровід навчання вчителів математики зі стажем 1–5 років у «школі молодого
педагога», досвідчених учителів – у «творчій майстерні». Впровадження інтерактивних форм
навчання та обміну досвідом на курсах підвищення кваліфікації. Відпрацювання на
практичних заняттях основних елементів, методичних прийомів технології проведення
майстер-класу (індукція, самоконструкція, соціоконструкція, соціалізація, афішування,
розрив, творче конструювання знання, рефлексія). Ознайомлення слухачів курсів ПК з
можливими моделями проведення майстер-класу.
Оновлено (внесено зміни і доповнення) спецкурси «Культура вчителя математики»,
«Педагогічна майстерність учителя математики» для слухачів курсів підвищення
кваліфікації вчителів математики. Розроблено лекцію (лекцію-презентацію) «Педагогічна
майстерність учителя математики і фізики», методичні рекомендації щодо організації і
проведення майстер-класу.
Організовано і проведено навчально-методичний семінар для вчителів математики
Іваничівського району з проблеми «Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів
через дослідницький підхід до вивчення математики» (тема заняття: «Формування готовності
вчителів до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів»).
Лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)
Ткачук Н. М. «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності». Дослідження
за індивідуальною науковою темою підпорядковано проблемі науково-дослідної роботи
лабораторії. Зокрема, за звітний період: обґрунтовано доцільність упровадження
інноваційних моделей як умови формування вчителя-новатора (проект «Інноваційні моделі
підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти» схвалено вченою радою
ВІППО, протокол № 2 від 17.03.2016 р.); розроблено освітній проект «Лідер освітніх
інновацій» (схвалено вченою радою, протокол № 4 від 22.09.2016 р.); укладено проект
програми пролонгованих курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ та резерву
«Реалізація інноваційних проектів та ініціатив у навчальному закладі» з урахуванням
змістової моделі оновлених функцій сучасного керівника.
Взято участь у дев’яти заходах, змістові рамки яких відповідали темі дослідження.
Підготовлено чотири публікації з проблеми, із них: одна у фаховому виданні, одна у
«Педагогічному пошуку», дві – в інших виданнях.
Камінська В. В. «Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи
й соціокультурного середовища». Розроблено проект дослідження та реалізації наукової
проблеми «Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного
середовища» (2016–2019 рр.). Здійснено аналіз стану розроблення проблеми у філософській,
науково-методичній, психолого-педагогічній літературі, окреслено напрями дослідження.
З’ясовано та уточнено сутність, зміст, структуру понять: «професійний розвиток педагогів»,
«соціокультурне середовище», «технології взаємодії школи і соціокультурного середовища».
Схарактеризовано концептуальні основи взаємодії школи із компонентами соціокультурного
середовища з метою професійного розвитку педагога.
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Розроблено тематичну лекцію «Педагогічні квести як форма професійного розвитку
педагогів на базі музеїв педагогічного профілю». Розроблено та укладено зміст культурнопізнавальних екскурсій, екскурсійні маршрути, картки історичних об’єктів (м. Луцьк).
Апробовано матеріал під час проведення екскурсій для учасників науково-методичних
заходів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Взято участь з проблеми у шести заходах: міжнародній науково-практичній конференції,
всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції, обласній науково-практичній
конференції, круглому столі, семінарі-практикумі, семінарі.
Вивчено, узагальнено та описано досвід керівника зразкового історичного музею при
ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Уховецьк Ковельського району Савицької Т. О. «Використання
музейних експозицій у навчально-виховному процесі».
За темою дослідження підготовлено і видано: методичні рекомендації, методичну
розробку, дві статті.
Поліщук Н. А. «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі
післядипломної педагогічної освіти». Розроблено проект дослідження та реалізації наукової
проблеми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі
післядипломної педагогічної освіти» (2016–2019 роки). Здійснено аналіз стану розроблення
проблеми розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя у філософській,
науково-методичній, психолого-педагогічній літературі й окреслено напрями, котрі
потребують дослідження, а саме: умови формування здоров’язбережувальної компетентності
вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти; здоров’язбережувальні методики,
технології і практики у роботі вчителя; здоров’язбережувальні аспекти використання
інформаційно-комунікативних та медіаосвітніх технологій і практик. Конкретизовано та
науково обґрунтовано сутність поняття «здоров’язбережувальна компетентність учителя».
Сформульовано концептуальні засади розвитку здоров’язбережувальної компетентності
вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти. Визначено критерії, показники та рівні
здоров’язбережувальної компетентності вчителя.
За темою дослідження підготовлено статтю у науково-методичному віснику
«Педагогічний пошук».
Лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти
Романчук Г. Д. Відповідно до наукової теми «Якісні та кількісні характеристики
освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти в регіоні» протягом року за
різним інструментарієм проведено соціологічне опитування 410 педагогічних працівників у
Іваничівському, Шацькому районах і місті Володимирі-Волинському та понад 2,5 тисячі
слухачів курсів підвищення кваліфікації у ВІППО.
Результати опитування слухачів курсів дають можливість відзначити, що в оцінках
просторово-предметного компонента освітнього середовища інституту кожного другого
опитаного повністю задовольняє наявність необхідної навчальної літератури та можливість
користування комп’ютером у бібліотеці інституту; 72 % респондентів повністю задоволені
кількістю місць у читальному залі. Кількість мультимедійної техніки у навчальних
аудиторіях повністю задовольняє 62 % респондентів. Однак у відповідях на відкриті
запитання щодо поліпшення ефективності діяльності інституту все частіше звучить
пропозиція щодо забезпечення усіх навчальних аудиторій мільтимедійними засобами
навчання. Лише кожен третій опитаний задоволений можливістю використання друкування,
ксерокопіювання, сканування в інституті.
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Щож до характеристик змістовно-методичного компоненту, то при показнику загального
задоволення курсами за 2016 рік 89 % респондентів, процес навчання в цілому задовольняє
80,2 % опитаних, зміст занять курсів – задовольняє 69 % та орієнтація викладачів на фах
слухачів – 68,6 % респондентів. За формою проведення респонденти надають перевагу
практичним формам занять – 84,4 %, хоча в організації навчального процесу переважає
лекційна форма. Для 15 % респондентів недостатнім є забезпечення слухачів науковометодичними та дидактичними матеріалами під час навчання та використання технічних
засобів навчання.
Щодо якісних характеристик комунікаційно-організаційного компонента для слухачів
курсів та педагогів, опитаних за місцем роботи, значимим є використання нових форм
комунікації у підвищенні кваліфікації, таких як співпраця з колегами в мережевих
спільнотах, на що вказали 65 % респондентів. Створення позитивного навчального
середовища на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО відзначають 99 % опитаних
слухачів.
Кот Н. М. у ході роботи над науковою темою «Система післядипломної освіти
педагогічних кадрів як чинник розвитку освіти в регіоні» відслідковує вплив діяльності
методичних служб усіх рівнів на розвиток фахової компетентності педагогічних працівників.
Як чинники, що спонукають вчителя до постійної роботи над собою, 82,8 % респондентів
називають методичну роботу в межах педагогічного колективу навчального закладу, 80,2 % –
навчання на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО, 73,5 % – методичну діяльність
районних, міських методичних кабінетів. Для 82 % респондентів таким чинником також є
новизна діяльності, умови роботи і можливість експериментування.
Інше (що саме? Напишіть, будь ласка) (1,96 %)
Необхідність роботи з обдарованими дітьми (10,78 %)

10,78
1,96

10,78

31,37
16,67

Навчальні потреби школярів (16,67 %)

76,47
58,82

Запровадження профільної освіти (10,78 %)

37,25

Система шкільної методичної роботи (31,37 %)

53,92
Система методичної роботи районного методичного
кабінету з педагогічними кадрами району (37,25 %)
Курси підвищення кваліфікації у ВІППО (53,92 %)
Самоосвіта (58,82 %)
Активна професійна діяльність (76,47 %)

У тому, що участь у методичній роботі корисна для опитаних вчителів і дає можливість
поліпшити результати педагогічної діяльності, впевнені повністю 68,3 % респондентів;
впевнені, що у чомусь допомагає, 29,7 %. Реальний вплив участі у методичній роботі на
якість «моєї учительської роботи» відзначили 52,5 % респондентів; на особистий розвиток –
51,5 %; на професійний статус у колективі – 33,7 %; на результати атестації – 27,7 %; на
оцінку роботи вчителя адміністрацією школи – 13,9 %; на оцінку роботи вчителя учнями –
11,9 % та їх батьками – 11,9 %.
Методична робота, яка проводиться у педагогічних колективах, допомагає вчителю
оволодіти активними та інтерактивними методами навчання (66,7 %), покращити знання
учнів з предмета, що викладає респондент (69,6 %), здійснювати компетентнісний підхід
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у навчальному процесі (57,8 %), навчитися виявляти обдарованість і працювати з
обдарованими дітьми на уроці та індивідуально у позаурочний час (56,9 %), правильно
організовувати та використовувати різні форми навчання (56,9 %), використовувати
інформаційно-комунікаційні технології навчання (54,9 %), творчо трансформувати набуті
знання у практику (54,9 %), здобути навички аналізу власної педагогічної діяльності
(52,9 %), розвивати в учнів здатність мислити, розв’язувати інтелектуальні задачі (52 %),
навчитися методів організації та згуртування дитячого колективу в навчальній діяльності
(51 %), нових методів оцінки навчальної діяльності учнів (51 %), навчитися узагальнювати
власний педагогічний досвід, використовувати у своїй роботі досягнення психологопедагогічної науки (46 %), розвивати в учнів здатність працювати самостійно (46 %) та
внутрішню мотивацію до навчання (46 %).
Завдяки участі у методичній роботі респонденти підвищують свій фаховий рівень
(62,6 %), формують педагогічну майстерність (60,6 %), розвивають творчі здібності (26,3 %).
Це, в свою чергу, підвищує ефективність та результативність педагогічної діяльності
вчителя.
Центр практичної психології і соціальної роботи
Андрейчин С. Р. «Особистісні та професійні ресурси у роботі зі стресом, тривогою,
травмою. Професійна гнучкість та розвиток». (На курсах підвищення кваліфікації
практичних психологів та соціальних педагогів упроваджується спецкурс «Навички
кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у школярів»).
Казмірчук Н. М. «Формування професійної готовності практичного психолога до роботи з
дітьми, схильними до девіантної поведінки». (Проведено семінар-тренінг «Розвиток
життєвих компетентностей учнів», семінар-тренінг для працівників психологічної служби
«Психологічні основи профілактики та корекції девіантної поведінки». Розроблено
методичні рекомендації «Розвиток життєвих компетентностей учнів»).
Мурашкіна Ю. Д. «Профілактика соціальної дезадаптації учнів». (Розроблено методичні
рекомендації «Профілактика соціальної дезадаптації дітей у роботі соціального педагога»).
Відділ фізико-математичних дисциплін
Савош В. О. «Готовність учителів фізики та астрономії до організації самостійної
пізнавальної діяльності старшокласників».
Варемчук В. Я. «Основи графічної грамотності з використанням креслярських програм».
Мацюк Л. М. «Готовність учителя старшої школи до роботи з обдарованими дітьми».
Сусь С. І. «Особливості підготовки вчителя до організації та проведення турніру юних
математиків».
Результати роботи: організація та участь у науково-педагогічних заходах різних рівнів,
статті у збірниках матеріалів конференцій.
4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах,
форумах тощо регіонального рівня
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Ткачук Н. М.,
Бондарук Л. М.

Назва заходу
Конференція
за підсумками
реалізації регіональної
частини польськоукраїнського проекту
«Шкільна академія
підприємництва»

Дата
проведення
15.01

43

Кількість
учасників
30

Форма підведення
підсумків
Організація, виступ,
інформація на сайті
ВІППО

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

3

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

4

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

5

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

6

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

7

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

8

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

9

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

Засідання
координаційної
робочої групи
представників
релігійних
організацій,
що входять до складу
ВРЦ, діячів
громадських рухів
та працівників освіти

15.01

12

12.09

15

Обласна практична
конференція вчителів
КДМС «Толерантність
відносин та домінанта
науково-культурологічного аспекту
з огляду сучасних міжконфесійних взаємин»
Круглий стіл учителів
історії «Про хід підготовки навчального
посібника з історії
України для 8 класу»
Круглий стіл вчителів
німецької мови
«Перспективи та
координація роботи
осередку Асоціації
германістів України.
Презентація матеріалів ХХІІ Міжнародної
конференції»
Круглий стіл учителів
української мови
і літератури, зарубіжної літератури,
присвячений
145-річчю від дня
народження Лесі
Українки
Круглий стіл вчителів
англійської мови
«Сучасні підходи
до планування уроку
англійської мови»
Круглий стіл учителів
історії, української
мови та літератури,
зарубіжної літератури,
присвячений
150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького
Круглий стіл «Про
хід апробації
навчальної літератури
з іспанської мови
для 6-го класу»

21.01

38

28.01

37

Інформація на сайті
ВІППО

04.02

13

Обговорення матеріалів ХХІ Міжнар.
конф. германістів
України. Вироблення
рекомендацій щодо
використання
матеріалів у навчальному процесі

08.02

40

Інформація на сайті
ВІППО

16.02

28

01.03

55

Інформація на сайті
ВІППО. Методич. рек.
для вчителів щодо
планування уроку
англійської мови
Інформація на сайті
ВІППО

04.03

30

44

Модератор заходу.
Виступ Рудь О. В.
Обговорення і узгодження реалізації завдань Регіональної
комплексної програми
розвитку освіти Волинської області на 2014–
2017 рр. (Розділ 7.
Духовно-моральне
виховання), затвердж.
рішенням обласної
ради № 30/19
від 26.09.2014 р.
Обмін досвідом
роботи.
Виступи:
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.;
інформація на сайті
ВІППО

Висновки про апробацію підручника:
Редько В. Г., Береславська В. І., 6 клас.
2-й рік навчання

10

11

12

13

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

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

14

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

15

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

16

Лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.

17

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

Круглий стіл учителів
польської мови
«У світлі польської
поезії»
Круглий стіл учителів
історії, присвячений
145-річчю з дня
народження Агатангела
Кримського (1871–
1942), українського
письменника,
сходознавця, історика
Нарада з питань
організації та
проведення ДПА
з французької мови
Пед. читання
для учителів природничих дисциплін
«Національнопатріотичне
виховання учнів
засобами предметів
природничого циклу»
Семінар-практикум
на базі ММК – ДНЗ
№ 13 м. Ковеля
«Управлінська
культура навчального
закладу – головний
чинник його організаційної культури»
Методичний семінарзустріч із носієм
мови, методистом
з викладання
англійської мови
з Великобританії
Наталі Хаммертон
Обласний семінар
керівників загальноосвітніх шкіл нового
типу «Формування
соціально-педагогічного простору
загальноосвітнього
закладу в умовах
інноваційного
розвитку освіти.
Розвиток творчих
здібностей учнів
через поліпшення
компетентності
педагогів»
Круглий стіл керівників методичних
об’єднань вчителів
географії, біології,
хімії «Як успішно
пройти ЗНО з природничих дисциплін»

04.03

25

Інформація на сайті
ВІППО

09.03

30

Інформація на сайті
ВІППО

Організатор,
доповідач

11.03

45

11.03

55

14.03

32

15.03

200

23.03

49

23.03

26

Зб. наук.-методич.
статей «Національнопатріотичне
виховання учнів
засобами предметів
природничого циклу»,
інформація на сайті
ВІППО
Виступ, участь
в обговоренні
проблемних питань

Сертифікати
про участь,
інформація на сайті
ВІППО

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

18

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

19

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

20

21

Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Рудь О. В.,
Турчик І. В.
Корнейко А. О.

22

Луцюк А. М.

23

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

24

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

25

Луцюк А. М.,
Бобак Н. В.

26

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

Методичний семінар
на тему «Контроль та
оцінювання. Креативне та ефективне
вивчення мови»
за участі носія мови
з Великобританії,
методиста видавництва
«Express Publishing»
Стіва Лівера
Круглий стіл
про хід апробації
навч. л-ри з німецької
мови для 6-го класу

Інформація на сайті
ВІППО

25.03

230

29.03

6

Регіональна
міжкафедральна
науково-практична
інтернет-конференція
«Науково-методичне
забезпечення формування професійної
культури керівника
навчального закладу»

30.03

20

Проблемний наук.практич. семінар для
керівників ЗНЗ «ЗНО
2016: традиції
та перспективи»
Районна наук.практич. конф.
«Освітнє середовище
ЗНЗ як фактор розвитку
компетентностей
учнів»
Обл. наук.-практич.
конф. «Інноваційне
освітнє середовище:
від проектування
до трансформування
педагогічної практики»
Круглий стіл «Можливості інтеграції
новітніх технік та
медіаосвіти для ефективного навчання
французької мови»
Обл. навч.-методич.
семінар «Психологопедагогічний супровід учасників зовнішнього незалежного
оцінювання»
Круглий стіл вчителів
німецької мови
«Презентація та
підготовка методичних
матеріалів з метою
участі у міжнародній
конференції Асоціації
германістів України»

31.03

40

Виступ, презентація,
інформація на сайті
ВІППО

08.04

40

Виступ,
презентація

12.04

60

Організація, виступи

12.04

30

Організатор,
доповідач

13.04

30

Виступ,
презентація

20.04

13

Методичні матеріали
у формі мультимедійних презентацій

46

Висновки про апробацію підручника:
Сотникова С. І.,
Гоголева Г. В., 6 клас,
6-й рік навчання
Виступи,
участь в онлайнобговоренні,
публікації у зб.
матеріалів конф.,
у наук.-методич. вісн.
«Пед. пошук»,
на сайті ВІППО

27

Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.

28

Кафедра теорії
та методики викладання шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.,
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ початкового навчання
та дошкільного
вихованння,
Єндрущук С. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

29

30

31

32

Відділ початкового навчання
та дошкільного
вихованння,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

33

Остапчук Л. Р.

34

Лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.

Семінар в рамках
шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації
в Україні» «Ефективне
управління освітою
в об’єднаних територіальних громадах.
Від створення органу
управління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл»
Горохівська районна
наук.-практич. конф.
«Розвиток фахової
компетентності
педагогів у контексті
модернізації змісту
освіти»

25.04

30

Організація,
інформація на сайті
ВІППО

17.05

70

Резолюція
конференції

Круглий стіл «Контрольно-оцінювальна
діяльність учителя
початкової школи»

18.05

25

Інформація на сайті
ВІППО

Круглий стіл вчителів
німецької мови «Перспективи розвитку
співпраці ВІППО зі
спілкою “Брюкеншлаг”» у рамках
проекту для вчителів
німецької мови
Круглий стіл
«Оптимальний шлях
зближення теорії
та практики
в початковій освіті»

27.05

16

Інформація на сайті
ВІППО

31.05

22

Інформація на сайті
ВІППО

Круглий стіл учителів
української мови
і літератури, присвячений 145-річчю
від дня народження
Василя Стефаника
Круглий стіл «Всеукраїнський конкурс ”Учитель року”: досвід, проблеми, перспективи»
Волинезнавчі пед.
історико-краєзнавчі
читання «Леся
Українка та родина
Косачів в історії
освіти Волині»

10.06

19

Матеріали, електронні
презентації

24.06

30

Участь, виступ

25.06

57

Затверджено тематику
волинезнав. пед. іст.краєзнавч. читань на
2017–2020 рр. Видано
матеріали у всеукр. наук.
часоп. «Літопис Волині»
(Ч. 16); наук.-методич.
вісн. «Пед. пошук»
№ 4 (92); Інтернетгазеті ВІППО «Пед.
роздуми» (серпень)

47

35

Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

36

Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.

37

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

38

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

39

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

40

Поліщук Н. А.

41

Луцюк А. М.

42

Луцюк А. М.

43

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

Обл. круглий стіл
«Духовна освіта
на Волині: стан,
проблеми,
перспективи»
Веб-конференції
до нового навчального
року «Методичний
коментар щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2016/2017
навчальному році»
Обл. конф. учителів
курсів моральнодуховного спрямування
«Становлення духовних орієнтирів
учнівської молоді
у контексті реалізації
стратегії національнопатріотичного
виховання»
Круглий стіл вчителів
німецької мови «Презентація та підготовка
методичних
матеріалів з метою
участі у міжнародній
конференції Асоціації
германістів України»
Обл. семінар завідувачів Р(М)МК та директорів закладів нового
типу «Управління
інноваційною педагогічною діяльністю»
Постійно діючий
семінар вчителів
початкових класів
Луцького району
«Формування дослідницької компетентності
вчителя при викладанні природознавства»
Районні пед. читання
«Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці
сучасної школи»
Районна наук.-практ.
конф. «Формування
патріота-громадянина
в педагогічній системі
В. О. Сухомлинського»
Наук.-практич.
семінар «Зовнішнє
незалежне оцінювання
як технологія моніторингу якості освіти:
Волинь у ЗНО–2016
(підсумки, проблеми,
перспективи)»

42

Обмін досвідом роботи,
доповідь, прийняття
резолюції; публікація
на інформаційних
інтернет-сайтах
Участь, рекомендації

13.09

27

Обмін досвідом
роботи, виступи,
інформація на сайті
ВІППО; укладання
методичних
рекомендацій

27.09

13

Сворення
мультимедійних
презентацій

19–20.10

70

Організація, виступ

25.10

30

Організація, виступ

12.10

30

Виступ,
презентація

03.11

40

Виступ,
презентація

14.11

28

Аналітичні таблиці,
діаграми, презентація,
прес-конференція

17.08

25.08
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44

Луцюк А. М.,
Турчина Л. І.

45

Сова О. О.,
Бондарук Л. М.

Районна наук.-практич.
конф. «Сільська
школа: проблеми
і бачення перспектив»
Круглий стіл
учителів-філологів,
присвячений
80-річчю від дня
народження Миколи
Вінграновського

08.12

60

Виступ,
презентація

09.12

50

Інформація на сайті
ВІППО, електронні
презентації

Протягом року працівники Інституту взяли участь у 72 заходах регіонального рівня
Прізвище, ім’я,
по батькові

Назва заходу

Місце
проведення

Дата
проведення

Форма
і результати
участі
Виступи з організації
та проведення дослідноекспериментальної
роботи
Наук.-практич. конф.,
виступ

Турчина Л. І.,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.

Засідання педагогічної ради

м. Луцьк,
КЗ ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 23

05.01

Сташенко М. О.,
Трачук Т. В.

Розвиток інтелектуальних
умінь і творчих здібностей
учнів у процесі навчання
дисциплін природничоматематичного циклу
Настановча конф. з організації
та проведення дослідноекспериментальної роботи
Використання
мультимедійних засобів
навчання на уроках
художньої культури
Робота в сучасному інформаційному просторі – одна із
умов самореалізації і самовдосконалення педагога
Реалізація обдарувань учнів
в умовах спеціалізованої
школи

Нововолинська
ЗОШ І–ІІІ ст. № 2
Нововолинської
міської ради

12.01

м. Луцьк,
КЗ ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 23
КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 20 Луцької міської ради
Волинської області»
смт Локачі

31.01

Виступи,
презентація

01.02

Семінар-практикум
вчителів художньої
культури, виступ

09.02

Луцька спеціаліз.
школа І–ІІІ ст. № 1
Луцької міської ради Волинської обл.
м. Луцьк,
ВІППО
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Сокиричі
Ківерцівського
району
КЗ «Луцька
гімназія № 4
імені Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»
Нововолинський
ліцей-інтернат
Волинської
обласної ради

19.02

Районна наук.-практич.
конф., виступ,
інформація
на сайті ВІППО
Семінар для заступників
керівників із навчально-виховної роботи,
виступ
Круглий стіл,
сертифікат учасника
Семінар-практикум
учителів природознавства, майстер-клас,
виступ
Семінар-практикум
вчителів
образотворчого
мистецтва, виступ

Турчина Л. І.,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.
Червінська Н. Л.

Ясінська Н. В.,
Муляр О. П.
Остапйовський О. І.

Ясінська Н. В.,
Юровчик В. Г.
Григор’єва Н. В.
Поліщук Н. А.
Червінська Н. Л.

Трачук Т. В.

Сучасна освіта
Основи творчої розробки
сучасного уроку
природознавства.
Моделювання уроків
Розвиток творчих
здібностей дитини через
застосування на уроках
різних мистецьких технік

Організація роботи вчителя
з математично
обдарованими дітьми.
Тема заняття: «Особливості
підготовки учнів 8–10 класів
до розв’язування нестандартних задач з геометрії
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25.02
25.02

26.02

26.02

Постійно діючий
семінар, майстер-клас
(у рамках заняття
семінару). Визначення
ефективних технологій
щодо розвитку творчих
здібностей математично
обдарованих дітей

Миць М. Я.
Остапйовський О. І.

Юровчик В. Г.
Трачук Т. В.
Миць М. Я.,
Муляр О. П.
Миць М. Я.

Григор’єва Н. В.

Турчина Л. І.,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.
Остапйовський О. І.
Миць М. Я.

Ткачук Н. М.

Трачук Т. В.

Остапйовський О. І.,
Лазаренко О. В.,
Кліш П. А.,
Турчина Л. І.
Червінська Н. Л.

Погонська О. М.

150-річчя
від дня народження
А. Шептицького
Як успішно пройти ЗНО
з природничих дисциплін
Проблемне навчання
як метод організації навчальної діяльності учнів
Формування мотивації
навчальної діяльності школярів на уроках математики
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії
Національно-патріотичне
виховання школярів на
уроках суспільногуманітарного циклу
Структурні компоненти
уроку у зв’язку з формуванням
у педагогіці компетентнісної
парадигми
Науково-практичний
семінар «Дослідноекспериментальна робота як
фактор професійного
розвитку педагогів»
ЗНО–2016: традиції
та перспективи
Культурологічний аспект
використання художньої
літератури у викладанні
історії в школі
Формування професійної
готовності директора ЗНЗ
до роботи в умовах освітніх
інновацій та експериментальної
діяльності
Організація роботи вчителя
з математично обдарованими
дітьми. Тема заняття:
«Особливості підготовки
учнів 8–10 класів до розв’язування нестандартних
задач з геометрії»
Психолого-педагогічний
супровід учасників
зовнішнього незалежного
оцінювання
Відкриття ІІІ (заключ.) туру
всеукр. конкурсу «Учитель
року–2016» у номінації
«Захист Вітчизни»
Третій (заключ.) тур всеукр.
конкурсу «Учитель року–
2016» у номінації «Захист
Вітчизни»

м. Луцьк

01.03

м. Луцьк,
ВІППО

23.03

смт Турійськ

24.03

Турійський район

25.03

м. Нововолинськ

28.03

Відділ освіти
Локачинської
райдержадміністрації
Локачинський
район

29.03

30.03

Районна наук.-практич.
конф., виступ

м. Луцьк,
КЗ ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 23

31.03

Виступ,
презентація

м. Луцьк,
ВІППО

31.03

Рожищенський
райметодкабінет

31.03

Обл. проблем. семінар
для керівників
ЗНЗ І–ІІІ ст., виступ
Пед. читання,
доповідь, інформація
на сайті ВІППО

Луцька гімназія
№ 21 ім. Михайла
Кравчука

08. 04

Семінар керівників
загальноосвітніх
навчальних закладів, е
ксперт

Нововолинський
ліцей-інтернат
Волинської
обласної ради

10.04

м. Луцьк,
ВІППО

13.04

Постійно діючий семінар,
майстер-клас (у рамках
заняття семінару), визначення ефективних технологій щодо розвитку творчих здібностей математично обдарованих дітей
Обл. навч.-методич.
семінар, виступ,
презентація

Палац учнівської
молоді Луцької
міської ради

14.04

Підготовка сценарію,
організація та
проведення свята

Волинський обл.
ліцей з посиленою
військово-фізичною
підготовкою, Палац
учнівської молоді
Луцької міської ради

14–22.04

Участь у проведенні
свята (відкриття
та закриття, супровід
учасників конкурсу)
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Круглий стіл, виступ,
інформація на сайті
ВІППО
Круглий стіл керівників
рай(міськ) метод. об’єднань
учителів географії,
біології, хімії, виступ
Районний семінарпрактикум, виступ
Семінар-практикум,
виступ, вироблення
методичних рекомендацій
Міська наук.-практич.
конф., доповідь, інформація на сайті ВІППО
Круглий стіл,
доповідь, інформація
на сайті ВІППО

Миць М. Я.

Бібліотека – платформа
для національно-патріотичного виховання

м. Луцьк, обласна
бібліотека для
юнацтва

19.04

Остапйовський І. Є.

Особливості формування
соціальної компетентності
учнів в умовах вечірньої школи
Закриття ІІІ (заключ.) туру
всеукр. конкурсу «Учитель
року–2016» у номінації
«Захист Вітчизни»
Формування громадянської
компетентності учнів на уроці
День науки – 2016 у рамках
відзначення 50-ї річниці
Волинського коледжу НУХТ
Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті
модернізації змісту освіти
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії
Музейна справа на Волині:
історія, теорія і практика
Природоохоронний аспект
проведення навчальної практики та екскурсій з біології
та екології
Розвиток життєвих
компетентностей учнів

КЗ «Луцька
вечірня (змінна)
школа»
Палац учнівської
молоді Луцької
міської ради

22.04

м. Устилуг

11.05

Семінар-практикум

Волинський
коледж НУХТ

13.05

м. Горохів

17.05

Наук.-практич. конф.,
участь в обговоренні
проблемних питань
Районна наук.-практич.
конф., виступ

Відділ освіти
Луцької райдержадміністрації
м. Луцьк, Волин.
краєзнавчий музей
м. Луцьк,
ВІППО

17.05

18.05

м. Луцьк,
ВІППО

20.05

Палац учнівської
молоді Луцької
міської ради

23. 05

м. Луцьк,
ВІППО

24.05

смт Шацьк

26.05

м. Луцьк,
ВІППО

08.06

ВолодимирВолинський
район

09–10.06

с. Колодяжне,
Волинська обл.

25.06

м. Луцьк,
ВІППО

22.08

Червінська Н. Л.

Миць М. Я.
Турчик І. В.
Ясінська Н. В.
Миць М. Я.
Камінська В. В.
Ясінська Н. В.

Ткачук Н. М.,
Остапйовський О. І.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
Миць М. Я.,
Муляр О. П.
Муляр О. П.

Шинкарук І. В.

Трачук Т. В.

Дем’янюк О. Й.
Шинкарук І. В.

Свято вшанування учасників
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2016»
Культурологічний аспект
використання художньої
літератури у викладанні
історії в школі
Формування ключових компетентностей учнів на уроках
суспільствознавчих дисциплін та в позакласній роботі
Створення STEM – орієнтованого навчального середовища як сукупності умов для
інноваційного розвитку
особистості вчителя й учня
Методика розв’язування
олімпіадних завдань з математики. Тема заняття:
«Основні методи розв’язування олімпіадних завдань
з математики для учнів
5–8 класів»
Леся Українка та родина
Косачів в історії освіти
Волині
Початкова освіта
на сучасному етапі
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22.04

19.05

Обл. семінар працівників міських, централізованих бібліотечних
систем, доповідь,
інформації на сайтах
Семінар з дослідноекспериментальної
роботи, доповідь
Підготовка сценарію,
організація
та проведення свята

Семінар-практикум,
доповідь, інформація
на сайті ВІППО
Шостий музейний
круглий стіл, виступ
Обл. семінарпрактикум, виступ
Семінар молодих фахівців психологічної служби,
виступ, презентація
Підготовка сценарію,
організація та
проведення свята
Пед. читання, доповідь,
повідомлення,
інформація на сайті
ВІППО
Районний наук.практич. семінар,
виступ, інформація
на сайті ВІППО
Семінар методистів
з природничих дисциплін та економіки
РМК(ММК), виступ
Вивчення питання щодо
організації роботи з обдарованими дітьми у загальноосвіт. навч. закл. р-ну,
надання необхідної наук.методич. допомоги,
підготовка довідки
Волинезнавчі пед.
історико-краєзнавчі
читання, участь, стаття
Обл. семінар методистів
з початкового навчання
РМК (ММК), виступ

Миць М. Я.
Миць М. Я.,
Муляр О. П.,
Ясінська Н. В.
Ягенська Г. В.

Пед. читання, присвячені
25-й річниці Незалежності
України
Пед. читання, присвячені
25-й річниці Незалежності
України
Дотик природи

Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.,
Турчик І. В.

Дослідно-експериментальна
діяльність як шлях до гармонізації навчання та творчого
пошуку і науково-методичний супровід її реалізації

Миць М. Я.,
Ясінська Н. В.

Історичні джерела й аспекти
розвитку методики навчання
природничих дисциплін
в Україні
Регіональна программа розвитку психологічних служб
системи освіти Волинської
області: підсумки та перспективи
Формування та розвиток
творчого потенціалу школярів при вивченні предметів
природничо-математичного
циклу: досвід, проблеми,
перспективи
Формування та розвиток
творчого потенціалу школярів при вивченні предметів
природничо-математичного
циклу: досвід, проблеми,
перспективи
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії
Розвиток вокальних
здібностей учнів на уроках
музичного мистецтва
Педагогічне проектування
уроку – запорука творчого
і професійного зростання
вчителя
Формування дослідницьких
умінь учнів при вивченні
фізики

Турчина Л. І.

Дем’янюк О. Й.

Юровчик В. Г.,
Трачук Т. В.,
Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.,
Муляр О. П.
Сташенко М. О.
Миць М. Я.
Червінська Н. Л.
Григор’єва Н. В.

Кобель Г. П.

Юровчик В. Г.

Історія походження
українських свят літньоосіннього періоду

Трачук Т. В.

Методика розв’язування
олімпіадних завдань з математики. Тема заняття:
«Основні методи розв’язування олімпіадних завдань
з математики для учнів
8–11 класів»

Волин. обл.
бібліотека
для юнацтва
м. Луцьк,
ВІППО

08.09

Волин. обл. екологонатуралістичний
центр
КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради»,
«Луцький НВК
№ 26 Луцької
міської ради»
Іваничівський р-н

14.09

14.09

23.09

Обл. пед. читання,
доповідь, інформація
на сайті ВІППО
Обл. пед. читання,
організація та проведення, програма, виступи
Обл. біологічний
форум, виступ,
модератор секції
Пед. онлайн-міст,
виступ

23.09

Проблемний семінар,
виступи, інформація
на сайті ВІППО

м. Луцьк,
ВІППО

27.09

м. Луцьк,
ВІППО

05.10

Нарада для методистів
районних психологіч.
служб, виступ,
презентація
Обл. круглий стіл,
виступ

м. Луцьк,
ВІППО

05.10

Круглий стіл, виступи,
програма, інформація
на сайті ВІППО

Турійський
райметодкабінет
працівників освіти
КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 25 Луцької міської ради»
Турійський р-н

12.10

Семінар-практикум,
рекомендації, повідомлення на сайті ВІППО
Семінар-практикум
вчителів музичного
мистецтва, виступ
Семінар-практикум
учителів природознавства,
проведення практичної
частини семінару
Міський семінар,
виступ

КЗ «Луцька
гімназія № 21
імені Михайла
Кравчука»
КЗ «Луцький
міський Центр
науково-технічної
творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
м. Нововолинськ
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20.10

25.10

25.10

27.10

Міський семінарпрактикум, виступ

27.10

Постійно діючий
семінар, вироблення
рекомендацій

Трачук Т. В.

Луцюк А. М.
Миць М. Я.

Ясінська Н. В.

Єндрущук С. М.,
Березіна О. М.
Корнейко А. О.

Миць М. Я.
Андрейчин С. Р.

Видатні математики
України. Життєвий шлях
українських математиків
ХІХ–ХХ ст.
Усний журнал «Серце, віддане
дітям», присвячений творчості Василя Сухомлинського
Формування громадянської
компетентності особистості
в умовах євроінтеграції
України
Конкурентоспроможна
особистість школяра
в умовах інноваційного
освітнього середовища
Комунікативна
компетентність учнів
початкових класів у системі
сучасної української школи
Сучасні тенденції підготовки науково-педагогічних
кадрів в умовах глобалізаційних освітніх процесів
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії
Дослідно-експериментальна
робота як засіб формування
якісно нової системи
розвитку навчального
закладу

Андрейчин С. Р.

Запобігання сексуальному
насильству під час
конфлікту

Миць М. Я.

Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій
учнів у контексті Року
державності України:
виховний аспект
І (міський) тур всеукр.
конкурсу «Учитель року –
2017» у номінації «Музичне
мистецтво»
Роль вихователя у створенні
умов для самостійної творчої
діяльності учнів інтернатних
навчальних закладів
Формування в учнів
ключової компетентності
ініціативності та підприємливості засобами
природничих дисциплін

Червінська Н. Л.

Юровчик В. Г.

Григор’єва Н. В.

Ратнівський р-н

28.10

Луцький
педколедж

28.10

м. Устилуг

28.10

смт Іваничі

09.11

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

09.11

Круглий стіл, виступ на
пленарному засіданні,
сертифікат учасника

м. Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

16.11

Семінар-тренінг, участь
у дискусії

Ратнівський
райметодкабінет

16.11

КЗ «ЛНВК
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 22 – ліцей
Луцької міської
ради»

18.11

м. Луцьк

22.11

Ківерцівський
райметодкабінет

22.11

Семінар-практикум,
виступ, інформація
на сайті ВІППО
Міський семінар заступників директорів, виступ,
ознайомлення учасників семінару з особливостями проведення
експериментальної
роботи у даному
навчальному закладі
Тренінг, сертифікат
учасника. Отримані
матеріали будуть
поширені серед
практичних психологів
і соціальних педагогів
Семінар-практикум,
доповідь, інформація
на сайтах, методичні
рекомендації

м. Луцьк

28.11–01.12.

смт Заболоття,
Ратнівський р-н

29.11

Локачинський р-н

30.11
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Районні пед. читання,
організація та проведення, виступ, підготовка
зб. матеріалів педчитань
Виступ,
презентація
Районна наук.-практич.
конф., доповідь, інформація на сайтах, замітка
в періодичній пресі
Проблемний семінар,
виступ, інформація на
сайті ВІППО

Участь у роботі журі

Заняття постійно діючої
школи молодих вихователів шкіл-інтернатів
та спецшкіл, виступ
Семінар-практикум
учителів географії,
біології, природознавства та економіки,
проведення практичної
частини семінару,
вироблення методичних рекомендацій

Трачук Т. В.

Видатні математики
України. Життєвий шлях
українських математиків
ХІХ–ХХ ст.

ВолодимирВолинський р-н

23.12

Районні пед. читання,
організація та проведення, виступ, підготовка збірки матеріалів
педчитань

5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та
технічних засобів навчання тощо
Завершено апробацію підручників:
Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
С. М. Железняк, О. В. Ламонова. – К. : Генеза, 2014. (Червінська Н. Л.).
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
О. В. Калініченко, Л. М. Масол. – Х. : Сиция, 2014. (Червінська Н. Л.).
Проведено апробацію підручників:
Несвіт А. М. Англійська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. –
К. : Генеза, 2013. – 224 с. (Бацмай С. А.).
Карпюк О. Д. Англійська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6-й рік
навчання) / О. Д. Карпюк. – Т. : Астон, 2013. – 280 с. : іл. (Бацмай С. А.).
Сотникова С. І. Німецька мова. 6 кл., 6-й рік навчання / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголева. – Х. :
Ранок, 2013. (Гешеліна Т. Б.).
Редько В. Г. Іспанська мова. 6 кл. 2-й рік навчання / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – К. :
Генеза, 2013. (Гешеліна Т. Б.).
Корсаков В. О. Російська мова. 6 кл. (2-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською
мовою / В. О. Корсаков. – К. : Освіта, 2013. (Бондарук Л. М.).
Полякова Т. М. Російська мова. 6 кл. (2-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською
мовою / Т. М. Полякова, О. І. Самонова. – К. : Генеза, 2013. (Бондарук Л. М.).
Здійснено експертизу електронної версії оригінал-макета підручника «Основи здоров’я»
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Поліщук Н. М.), обсяг – 224 с.
комп’ютерного набору (18.03). (Поліщук Н. А.).
Забезпечено ефективну експертно-аналітичну діяльність щодо оцінювання підручників з
алгебри для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, участь у веб-семінарах,
організованих видавництвом «Ранок».
Виконано експертизу електронної версії підручника «Французька мова. 8 кл. (4-й рік
навчання») Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва, видавництво «Освіта», 2016. (Ураєва І. Г.).
Участь у редакційній колегії наукового збірника «Українське державотворення: проблеми
та сучасність» як співголова. (Дем’янюк О. Й.).
Участь у редакційній колегії наукового збірника «Військово-науковий вісник» (ВАК,
м. Львів). (Дем’янюк О. Й.).
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників,
відгуки на автореферати тощо
Відгуки на дисертаційні дослідження:
Відгук на дисертацію Чередняк Ю. М. «Освітня діяльність та наукові погляди Бориса
Никифоровича Мітюрова (1910–2007 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
(Луцюк А. М.).
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Відгуки на автореферати:
– дисертації Понедєльник Л. А. «Літературно-мистецьке життя Волині у міжвоєнний
період (1921–1939 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.);
– дисертації Виздрика В. С. «Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в
галицькому селі (1919–1939)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за
спеціальністю 07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.);
– дисертації Надраги М. С. «Бібліотеки педагогічних установ і товариств м. Львова 1918–
1939 рр.: організація, структура, діяльність» на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.);
– дисертації Конюхова С. В. «Організаційна та військово-політична діяльність ОУН на
території Равської округи (1939–1945 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (Дем’янюк О. Й.);
– дисертації Радиш О. Ю. «Проектування розвитку загальноосвітнього навчального
закладу в ринкових умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (Вітюк В. В.);
– дисертації Петренка С. В. «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей
майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування»
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 –
інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Луцюк А. М.);
– дисертації Коцан В. Ю. «Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в
контексті спільної міграційної політики ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата
політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку (Вознюк В. С.);
– дисертації Грабовського П. П. «Розвиток інформаційної компетентності вчителів
природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті» на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти (Ясінська Н. В.).
Рецензії на навчальні програми:
– «Позакласна робота з інформатики в початкових класах» Остапйовської І. І., кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін
початкової освіти СНУ імені Лесі Українки (Луцюк А. М.);
– «Основи психосоматики» Грицюк І. М., кандидата психологічних наук, доцента кафедри
СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
– «Психологія» Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, СНУ імені Лесі
Українки (Остапйовський О. І.);
– «Геронтопсихологія та психологічний супровід осіб літнього віку» Кордунової Н. О.,
кандидата психологічних наук, СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
– «Методи вивчення патогенезу особистості» Коця М. О., кандидата психологічних наук,
СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
– програму з лікувальної фізичної культури для навчально-реабілітаційних центрів, 1–11 класи,
Бойко О. П., вчителя КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр» Луцької міської ради
(Дикий О. Ю.);
– програму з лікувальної фізичної культури для навчально-реабілітаційних центрів, 1–11 класи,
Бойко О. П., учителя КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр» Луцької міської ради
(Дикий О. Ю.);
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– контрольну роботу з дисципліни «Соціологія» Бундак О. А., доцента кафедри соціальної
роботи та гуманітарних наук Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
(Ясінська Н. В.);
– контрольну роботу «Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах» Бундак О. А.,
доцента кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна» (Ясінська Н. В.);
– контрольну роботу «Соціальна політика в Україні» Бундак О. А., доцента кафедри
соціальної роботи та гуманітарних наук Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна» (Ясінська Н. В.);
– контрольну роботу «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» Бундак О. А.,
доцента кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна» (Ясінська Н. В.);
– плани-конспекти «Шукаємо вихід із сміттєвих лабіринтів» Чирської Н. В., керівника
гуртка «Сувеніри» Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
(Юровчик В. Г.);
– комплексну контрольну роботу з дисципліни «Історія розвитку туризму» Бундак О. А.,
доцента кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна» (Юровчик В. Г.);
– тематичне перспективне планування «Сенсорний розвиток та формування елементарних
математичних понять» Цис Т. С., учителя-дефектолога відокремленого дошкільного
відділення «Сонечко» Крупівського НРЦ (Юровчик В. Г.).
Рецензії на програми спецкурсів:
– «Методика формування толерантності учнів у процесі навчання історії та
суспільствознавчих предметів» Муляр О. П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО (Вітюк В. В.);
– «Зелений текст – екологічна освіта задля сталого розвитку», укладеного завідувачем
кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, кандидатом
педагогічних наук, доцентом Ясінською Н. В. (Луцюк А. М.);
– «Методи розв’язування фізичних задач», укладеного старшим викладачем кафедри
теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, кандидатом педагогічних наук
Кобелем Г. П. (Савош В. О.).
Відгуки та рецензії на магістерські роботи:
– Костечко Т. Ю., студентки 5-го курсу педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки,
спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта», «Індивідуальний підхід у навчанні учнів
початкової школи» (Вітюк В. В.);
– Сергійчук Н. О., студентки 5-го курсу педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки,
спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта», «Педагогічні умови оптимізації навчального
процесу в сучасній початковій школі» (Вітюк В. В.);
– Кінчій О. І., студентки 5-го курсу педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки,
спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта», «Педагогічні умови формування ціннісних
орієнтацій засобами усної народної творчості» (Вітюк В. В.);
– Красюн О. Н., магістра спеціальності «Соціальна педагогіка» СНУ імені Лесі Українки,
«Формування креативності як компонента педагогічних здібностей майбутніх соціальних
педагогів» (Кліш П. А.);
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– Черниш Ю. М., студентки спеціальності 8.03020101 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості функціонування
польських неурядових організацій на Волині» (Вознюк В. С.);
– Рабка О. Я., студента V курсу напряму підготовки 8.03020101 «Міжнародні відносини»
СНУ імені Лесі Українки, «Особливості екологічної політики ЄС на сучасному етапі»
(Вознюк В. С.);
– Тищенка С. А., студента спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Сучасна
кінодокументологія України: особливості створення та функціонування» (Корнейко А. О.);
– Стрільчук Л. В., студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та
інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»,
«Маніпулювання в сучасному інформаційному просторі України» (Корнейко А. О.);
– Гуль А. О., студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Використання
сучасних PR-технологій політичними партіями України» (Корнейко А. О.);
– Зобіної С. В., студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Правопорушення
інформаційних відносин у процесі соціальної комунікації» (Корнейко А. О.);
– Маригоди Г. О., студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та
інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»,
«Блог як жанр інтернет-комунікації» (Корнейко А. О.);
– Наумук О. О., студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Специфіка
роботи електронних версій друкованих видань та їх інтеграція в єдиний простір медіаіндустрії України» (Корнейко А. О.).
Рецензії на дипломні роботи:
– Германюк Ю. В., студентки V курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Специфіка
комплектування Волинської обласної бібліотеки для юнацтва» (Дем’янюк О. Й.);
– Єфремової Н. О., студентки V курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», «Фонди
періодики волинських обласних бібліотек: порівняльний аналіз» (Дем’янюк О. Й.);
– Козловича С. М., студента V курсу спеціальності «Соціальна робота» Карпатського
інституту підприємництва Університету «Україна», «Формування здорового способу життя
дітей у соціальній роботі» (Луцюк А. М.);
– Лісової О. В., студентки V курсу спеціальності «Соціальна робота» Карпатського
інституту підприємництва Університету «Україна», «Соціально-педагогічна робота з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» (Луцюк А. М.);
– Присяжного М. І., студента V курсу спеціальності «Соціальна робота» Карпатського
інституту підприємництва Університету «Україна», «Соціально-педагогічна підтримка
дезадаптованих дітей та підлітків» (Луцюк А. М.);
– Хомік Л. С., студентки спеціальності «Менеджмент» Луцького біотехнічного інституту
ПВНЗ Міжнародного науково-технічного університету імені Академіка Юрія Бугая,
«Удосконалення фінансової політики на підприємстві (на матеріалах ПП “Смачні традиції”)»
(Турчик І. В.);
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– Артисюк В. В., студентки спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»
Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ Міжнародного науково-технічного університету
імені Академіка Юрія Бугая, «Управління якістю продукції на підприємстві та шляхи її
вдосконалення (на матеріалах ВАТ Нововолинський механічний завод)» (Турчик І. В.);
– Анісімова Ю. М., студента спеціальності «Менеджмент» біотехнічного інституту ПВНЗ
Міжнародного науково-технічного університету імені Академіка Юрія Бугая,
«Удосконалення організації виробництва на підприємстві (на матеріалах ПАТ “Хліб”)»
(Турчик І. В.);
– Корольової А. В., студентки спеціальності 7.03020101 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки, «Діяльність терористичних
організацій як суб’єктів міжнародних відносин на сучасному етапі» (Вознюк В. С.);
– Трубілка В. П., студента спеціальності 7.03020101 «Міжнародні відносини» факультету
міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Сучасний стан та особливості діяльності
організації договору про колективну безпеку» (Вознюк В. С.);
– Мацка М. Р., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Пропагандистський потенціал політичної реклами» (Корнейко А. О.);
– Павловича Б. Є., студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Основні пріоритети сучасної зовнішньої політики
України» (Корнейко А. О.);
– Щерби Ю. П., студентки спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Політичний протест та його форми» (Корнейко А. О.);
– Павлюка Л. С., студента напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ, «Розвиток
зовнішньої торгівлі України в умовах сповільнення світового економічного поступу»
(Корнейко А. О.);
– Ващук А. А., студентки напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ, «Шляхи
розвитку валютного ринку України в умовах глобалізації світової економіки» (Корнейко А. О.);
– Шух Л. Ю., студентки напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ,
«Стимулювання іноземних інвестицій як чинник прискорення економічних реформ в
Україні» (Корнейко А. О.);
– Цивінського І. М., студента напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ,
«Розвиток туристичної сфери в транскордонному регіоні» (Корнейко А. О.);
– Мазурик І. М., студентки напряму підготовки 7.03040101 «Правознавство» Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна, «Законодавче регулювання рекрутських
наборів в Наддніпрянській Україні» (Корнейко А. О.);
– Філіпчука А. В., студента спеціальності «Економічна та соціальна географія» СНУ імені
Лесі Українки, «Регіональні тенденції сільського господарства Маневицького району»
(Юровчик В. Г.);
– Демчук М. П., студентки спеціальності «Економічна та соціальна географія» СНУ імені
Лесі Українки, «Особливості територіальної організації культурно-виховного комплексу в
умовах трансформації економічних відносин (на прикладі Волинської області)» (Юровчик В. Г.);
– Любчик Л. П., студентки V курсу спеціальності 7.04020301 – «Фізика» СНУ імені Лесі
Українки, «Елементи історизму у вивченні фізики в загальноосвітній школі» (Савош В. О.).
Рецензії на навчальні, навчально-методичні та методичні посібники:
– навчальний посібник «Курс лекцій “Історія українського війська”», підготований
авторським колективом: докторами історичних наук, професорами П. П. Ткачук, А. І. Харук;
доктором історичних наук, доцентом. І. Я. Соляр; кандидатами історичних наук, доцентами
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В. С. Виздрик, Л. В. Трохимович Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана
П. Сагайдачного (Дем’янюк О. Й.);
– навчальний посібник «Історична топоніміка Волинської області: назви населених пунктів»,
підготовлений кандидатом історичних наук, професором Г. В. Бондаренком, кандидатом
історичних наук, доцентом В. В. Кихтюк СНУ імені Лесі Українки (Дем’янюк О. Й.);
– методичний посібник «Методичні аспекти формування толерантності на уроках історії та
світоглядних дисциплін» Муляр О. П., Козачук І. С., Тарасюк О. А., Філюк К. П. (Вітюк В. В.);
– навчальний посібник «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення»,
підготовлений Пелех О. П., викладачем ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний
коледж імені А. Ю. Кримського» (Луцюк А. М.);
– методичний посібник «Nordrhein-Westfalen ist eine Reise wert» Гешеліної Т. Б.,
Ткачук О. М. (Нечипорук О. В.);
– навчально-методичний посібник «Тестовий контроль. Геометрія. Підготовка до ЗНО»
Карпіка В. В., вчителя математики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Грудки КаміньКаширського району (Трачук Т. В.);
– Равок С. В., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Розвиток пацифізму як світової суспільно-політичної течії»
(Вознюк В. С.);
– Підлісного А. Ю., студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Миротворча діяльність
України в країнах Африканського континенту» (Вознюк В. С.);
– Зубчика О. Ю., студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Проблема реформування Ради
Безпеки ООН» (Вознюк В. С.);
– Пальохи Н. М., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості діяльності
феміністичних організацій на міжнародній арені» (Вознюк В. С.);
– Анцигіна О. В., студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості діяльності
БРІКС» (Вознюк В. С.);
– Карнаухової А. М., студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Зовнішня політика Бразилії на
початку ХХІ ст.» (Вознюк В. С.);
– Подольця С. В., студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Особливості забезпечення
інформаційної безпеки Ізраїлю» (Корнейко А. О.);
– Лоуренса Форемана, студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»
факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки, «Зовнішня політика Намібії»
(Корнейко А. О.);
– Яновської І., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Роль канцлера Німеччини та його вплив на політичну систему:
ретроспективний аналіз» (Корнейко А. О.);
– Бліндер Н. В., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Механізми формування політичної свідомості молоді»
(Корнейко А. О.);
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– Семенюка Ю. С., студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Збройні сили України у структурі сучасних
політичних відносин» (Корнейко А. О.);
– Кусик Я. В., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету
СНУ імені Лесі Українки, «Участь жителів Львівщини у виборах вищих органів влади»
(Корнейко А. О.);
– Орєховської А. М., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Інституційна структура та напрям діяльності
громадських об’єднань України та Республіки Польща» (Корнейко А. О.);
– Симонович О. В., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Формування Інститутів громадянського суспільства в
Білорусі та Україні» (Корнейко А. О.);
– Стоянович Д. О., студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного
факультету СНУ імені Лесі Українки, «Становлення громадянського суспільства в Україні»
(Корнейко А. О.);
– методичний посібник «Землю північну Вестфавен варто відвідати» (інформаційнодидактичні матеріали до теми «Активний відпочинок») Гешеліної Т. Б., Ткачук О. М.
(Ясінська Н. В.);
– методичний посібник «Дослідницька діяльність зі студентами на заняттях природничого
циклу» викладача Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського
Цибульської О. В. (Ясінська Н. В.);
– методичний посібник «Нетрадиційні розвивальні техніки малювання» Гусєвої О. Г.
(Миць М. Я.);
– методичний посібник «Традиційні й нетрадиційні форми, методи навчання на заняттях
української мови та літератури» Йож О. В. (Миць М. Я.);
– навчальне видання «Історична суспільна географія: конспекти лекцій» кандидата
географічних наук, старшого викладача кафедри економічної та соціальної географії СНУ
імені Лесі Українки Ільїв О. М. (Юровчик В. Г.);
– навчально-методичне видання «Краєзнавство: методичні матеріали» кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Бенедюк В. В. (Юровчик В. Г.);
– навчальне видання «Географія сфери обслуговування: конспекти лекцій» кандидата
географічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Краснопольської Н. В. (Юровчик В. Г.);
– навчальне видання «Географія світового господарства: конспекти лекцій» кандидата
географічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Краснопольської Н. В. (Юровчик В. Г.);
– навчальне видання «Географія наукового потенціалу: конспекти лекцій» кандидата
географічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Краснопольської Н. В. (Юровчик В. Г.);
– навчальне видання «Курс лекцій з географії світових товарних ринків» кандидата
географічних наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі
Українки Краснопольської Н. В. (Юровчик В. Г.);
– навчально-методичне видання «Методика підготовки студентів вищої школи до
педпрактики та її організація. Методичні матеріали» кандидата педагогічних наук, доцента
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кафедри економічної та соціальної географії СНУ імені Лесі Українки Бенедюк В. В.
(Юровчик В. Г.);
– навчальний посібник «Вивчення прав людини в школі» Дністрянської Н. В., вчителя
правознавства гімназії № 18 м. Луцька (Муляр О. П.);
– навчально-методичний посібник «Тестовий контроль. Алгебра та початки аналізу.
Підготовка до ЗНО» Карпіка В. В., учителя математики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Грудки Камінь-Каширського району (Трачук Т. В.);
– навчальний посібник «Пам’ятки культури та наукові винаходи при вивченні всесвітньої
історії у 6–11 класах» авторського колективу вчителів історії Нововолинської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області у
складі: Іщук Є. І., Лешко Т. Ан., Сибіри О. Ф., Скібіцької Н. С. (Мочкіна Л. І.);
– методичний посібник «Використання інтерактивних технологій на уроках історії як
засобу формування ключових компетентностей» Войчик Л. С., вчителя історії НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського (Мочкіна Л. І.);
– методичний посібник «Феномен постмодернізму в українській літературі: основні ідеї та
проблеми» Вітковської Н. О., учителя української мови і літератури Нововолинського ліцеюінтернату Волинської обласної ради (Сова О. О.);
– методичний посібник «Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу “Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2016”: на допомогу
вчителю», упорядник і вступ Рудь О. В. (Сташенко М. О.);
– методичний посібник «Феномен постмодернізму в українській літературі: основні ідеї та
проблеми» вчителя української мови та літератури Нововолинського ліцею-інтернату Волинської
обласної ради Вітковської Н. О. (Турчик І. В.);
– навчально-методичне видання «Методика викладання дисциплін за фахом у вищих
навчальних закладах» доцента кафедри педагогіки СНУ імені Лесі Українки Корміної Л. І.
(Муляр О. П.);
– Любчик Л. П., студентки V курсу спеціальності 7.04020301 – «Фізика» СНУ імені Лесі
Українки, «Елементи історизму у вивченні фізики в загальноосвітній школі» (Савош В. О.);
– Котлярчук О. І. Загальна географія. 6 кл. : зошит для практ. робіт / О. І. Котлярчук,
Л. М. Савочка, Н. А. Синя. – Луцьк : Дім книги–Волинь, 2016. – 60 с. (Григор’єва Н. В.);
– Денисюк Н. М. Материки та океани. 7 кл. : зошит для практ. робіт / Н. М. Денисюк,
Л. Б. Сушик. – Луцьк : Дім книги–Волинь, 2016. – 52 с. (Григор’єва Н. В.);
– Савочка Л. М. Україна у світі: природа, населення. 8 кл. : зошит для практ. робіт /
Л. М. Савочка. – Луцьк : Дім книги–Волинь, 2016. – 68 с. (Григор’єва Н. В.);
– Котлярчук О. І. Економічна і соціальна географія України. 9 кл. : зошит для практ. робіт /
О. І. Котлярчук. – Луцьк : Дім книги–Волинь, 2016. – 48 с. (Григор’єва Н. В.);
– Пушкар Н. С. Соціально-економічна географія світу. 10 кл. : зошит для практ. робіт /
Н. С. Пушкар. – Луцьк : Дім книги–Волинь, 2016. – 28 с. (Григор’єва Н. В.);
– Практикуми (навчальні посібники), схвалені для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОН
України (протокол № 1 від 14.04.2016 р., лист ІМЗО від 14.04.2016 р. № 2.1/12-Г-143);
– Тарасюк Н. А., Цвид-Ендрю Н. В. «Фізична географія материків і океанів. Частина 1.
Світовий океан : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки «Науки про Землю» зі
спеціальностей «географія» (Григор’єва Н. В.);
– Біологія. Тестові завдання. 6–11 кл. : навч. посіб. / авт.-уклад. : Я. А. Омельковець,
О. А. Журавльов. – 4-те вид., виправл. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 416 с. (Тирак Р. О.).
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Рецензії на методичні рекомендації, збірники:
– науковий збірник «Волинь у Другій світовій війні» викладача-методиста А. І. Кравця,
Луцький педагогічний коледж (Дем’янюк О. Й.);
– науково-публіцистичне видання «Засновник УПА (1941–1943). Сторінки непрочитаного
життєпису Тараса Бульби-Боровця» І. А. Ольховського (Дем’янюк О. Й.);
– навчальний альбом «Первісне мистецтво Волині та Волинського Полісся» кандидатів
історичних наук Н. Скляренко, Г. Охріменко, С. Локайчук (СНУ імені Лесі Українки)
(Дем’янюк О. Й.);
– робочу програму та методичні рекомендації «Педагогічна діагностика в навчальновиховному процесі початкової школи» Мельник І. М., доцента кафедри педагогіки
педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки (Вітюк В. В.);
– методичні рекомендації до курсу «Основи охорони праці» Дучимінської Т. І., кандидата
психологічних наук, старшого викладача кафедри практичної психології і безпеки
життєдіяльності СНУ імені Лесі Українки (Вітюк В. В.);
– методичні рекомендації «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в
умовах соціокультурного середовища регіону» Ткачук Н. М., кандидата педагогічних наук,
завідувача науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК), Поліщук Н. А., Камінської В. В., наукових співробітників науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського ІППО
(Вітюк В. В.);
– методичні рекомендації «Самоосвіта педагога як умова підвищення його неперервної
професійної компетенції» Ясінської Н. В., кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача
кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО (Вітюк В. В.);
– збірку статей учасників дослідно-експериментальної роботи комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей”
Луцької міської ради» з теми «Арт-методи у розвитку емоційного інтелекту та творчого
потенціалу школярів в освітньому просторі» (Вітюк В. В.);
– збірник науково-методичних статей «Національно-патріотичне виховання учнів
засобами предметів природничого циклу», укладачі – Григор’єва Н. В., завідувач відділу
природничих дисциплін, Гребенюк Т. С., методист відділу природничих дисциплін ВІППО
(Вітюк В. В.);
– збірник матеріалів «Моделювання компетентної особистості школяра шляхом розвитку
дитячої обдарованості» Сагайдак В. В., заступника директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
(Вітюк В. В.);
– методичні рекомендації «Використання проектної технології в науково-дослідницькій
роботі МАН» Осадцої С. Д., учителя-методиста НВК «Локачинська ЗОШ I–III ст. – гімназія»
(Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в
умовах соціокультурного середовища регіону» Ткачук Н. М., кандидата педагогічних наук,
завідувача науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК), Поліщук Н. А., Камінської В. В., наукових співробітників науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) ВІППО (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі методичної
роботи навчального закладу» Лукаш Л. Й., заступника директора КЗ «Луцька
загальноосвітня школа I–III ст. № 23 Луцької міської ради» (Луцюк А. М.);
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– методичні рекомендації «Роль інтегрованих позакласних заходів у формуванні
ключових компетентностей молодших школярів» Ковтунець О. М., учителя-методиста КЗ
«Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 23 Луцької міської ради» (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Реалізація комунікативного підходу в процесі професійної
підготовки майбутніх учителів англійської мови у початкових класах» Бігун О. М.,
викладача ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»
(Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Письмо як мета і засіб навчання англійської мови» Кирпи С. С.,
викладача ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»
(Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Самоосвіта педагога як умова підвищення його неперервної
професійної компетенції» Ясінської Н. В., завідувача кафедри теорії та методики викладання
шкільних предметів ВІППО, кандидата педагогічних наук, доцента (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Навчання у малих групах в системі інтеракції на заняттях
української мови» Лупенко-Ковтун С. М., викладача української мови ВКНЗ «ВолодимирВолинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Формування творчості на заняттях з української літератури»
Просової Н. І., викладача ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені
А. Ю. Кримського» (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Основи інформаційних технологій в початковій школі:
Практикум» Остапйовської І. І., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і
методик природничо-математичних дисциплін початкової освіти СНУ імені Лесі Українки
(Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Розвиток комунікативних навичок на уроках англійської мови»
Нечай В. М., викладача англійської мови ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний
коледж імені А. Ю. Кримського» (Луцюк А. М.);
– збірник матеріалів «Підвищення ефективності роботи позашкільного навчального
закладу у процесі реалізації методичної проблеми», підготовлений працівниками Палацу
учнівської молоді м. Луцька Сидоруком С. І. (директор) і Ляшук Л. О. (заступник директора)
(Луцюк А. М.);
– «Матеріали соціологічного опитування вчителів, батьків і учнів шкіл Шацького району»
Ясінської Н. В., завідувача кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів,
кандидата педагогічних наук, доцента, Романчук Г. Д., завідувача лабораторії соціологічних
досліджень та розвитку освіти ВІППО (Луцюк А. М.);
– «Щоденник студента-практиканта з літньої педагогічної практики» Бахомет С. П.,
Борбич Н. В., викладачів Луцького педагогічного коледжу (Луцюк А. М.);
– матеріали засідання методичного об’єднання Луцького педколеджу кураторів груп
«Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості» Єрко Г. І., Ковальчук І. Л.,
викладачів Луцького педагогічного коледжу (Луцюк А. М.);
– методичні рекомендації «Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі методичної
роботи навчального закладу» Лукаш Л. Й., заступника директора КЗ «Луцька
загальноосвітня школа I–III ст. № 23 Луцької міської ради» (Турчина Л. І.);
– методичні рекомендації «Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання
німецької мови» Врублевської Т. Ф., вчителя німецької мови ЗОШ І–ІІІ ст. с. Воєгоща
Камінь-Каширського району (Нечипорук О. В.);
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– методичні рекомендації «Формування комунікативних навичок школяра шляхом
застосування інтерактивних технологій» Чопа М. Ф., вчителя німецької мови ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Бузаки Камінь-Каширського району (Нечипорук О. В.);
– методичні рекомендації «Я дружу із звуком “Р”» Сьєдіної Н. В., учителя-логопеда
відділу освіти, молоді та питань фізкультури і спорту Луцької РДА (Нечипорук О. В.);
– методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт студентів з навчальної
дисципліни «Психодіагностики» Дучимінської Т. І., кандидата психологічних наук, СНУ
імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
– збірник наукових статей «Актуальні проблеми загальної та соціальної психології» за
ред. Л. В. Засєкіної та ін., СНУ імені Лесі Українки (Остапйовський О. І.);
– методичні рекомендації «Профілактика соціальної дезадаптації дітей у роботі
соціального педагога» Мурашкіної Ю. Д., методиста центру практичної психології і
соціальної роботи ВІППО (Остапйовський О. І.);
– збірник матеріалів «Підвищення ефективності роботи позашкільного навчального
закладу у процесі реалізації методичної проблеми», підготовлений працівниками Палацу
учнівської молоді м. Луцька Сидоруком С. І. (директор) і Ляшук Л. О. (заступник директора)
(Остапйовський О. І.);
– методичні рекомендації «Використання проектної технології в науково-дослідницькій
роботі МАН» Осадцої С. Д., учителя-методиста НВК «Локачинська ЗОШ I–III ст. – гімназія»
(Остапйовський О. І.);
– методичні матеріали «Методика навчання учнів початкових класів рухових дій і
основних фізичних вправ» Метюк Н. І., вчителя КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст.
№ 12» Луцької міської ради (Дикий О. Ю.);
– науково-методичну розробку «Розвиток управлінської культури керівника навчального
закладу» Лук’янчук Г. Я., старшого викладача кафедри ВІППО (Остапйовський І. Є.,
Корнейко А. О.);
– методичну розробку «Рольові ігри на уроках хімії як засіб підвищення пізнавальної
активності та творчого потенціалу учнів» (автори-розробники Музиченко А. В., Юровчик В. Г.)
(Корнейко А. О.);
– методичну розробку «Формування життєвих компетентностей учнів на уроках
правознавства засобами кейс-технології» Тишкун Т. О., вчителя історії та правознавства
Ковельської спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 3 імені Лесі Українки (Корнейко А. О.);
– матеріали навчально-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід учасників
зовнішнього незалежного оцінювання» (упорядники: Бобак Н. В., Луцюк А. М., Кутовий Р. С.,
Махомед М. Х., Приймачук Л. О.) (Корнейко А. О.);
– науково-методичну розробку за результатами експериментальної діяльності «Розвиток
управлінської культури керівника навчального закладу» Лук’янчук Г. Я., старшого викладача
кафедри ВІППО (Корнейко А. О.);
– рецензія на статтю у науково-методичний вісник «Педагогічний пошук» «Міжнародні
навчально-освітні проекти як інноваційний напрямок діяльності позашкільного навчального
закладу» Сподарик С. О., завідуючої інструктивно-методичним відділом, керівника гуртків
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (Корнейко А. О.);
– методичні рекомендації «У музей завітай – рідний край пізнавай» Антонюк О. І.,
вихователя дошкільного навчального закладу № 23 м. Луцька (Ткачук Н. М.);
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– методичну розробку «Організація діяльності музеїв педагогічного профілю при
навчальних закладах» Камінської В. В., наукового співробітника науково-дослідної
лабораторії та координації діяльності РМК (ММК) ВІППО (Ткачук Н. М.);
– методичні рекомендації «Підсумки дослідно-експериментальної роботи педколективу за
темою «Формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів в умовах
загальноосвітнього навчального закладу» Савчука В. Є., директора КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 3 Луцької міської ради», Бубели І. О., заступника
директора з навчально-виховної роботи; Усової О. Г., практичного психолога (Ткачук Н. М.);
– навчальний довідник «Паломництво до визначних християнських святинь у Західній
Україні» Сміян А. Г., учителя географії Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1
(Ткачук Н. М.);
– збірку лекцій для студентів «Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки
життєдіяльності у початковій школі» Поліщук Н. А., Кардашук Н. В., викладачів Луцького
педагогічного коледжу (Ткачук Н. М.);
– методичну розробку «Цікаве природознавство: лелека» Кардашук Н. В., викладача
Луцького педагогічного коледжу (Поліщук Н. А.);
– збірник віршів «Краю мій світанковий» Кардашук Н. В., викладача Луцького
педагогічного коледжу (Поліщук Н. А.);
– методичну розробку «Календар природи» Кардашук Н. В., викладача Луцького
педагогічного коледжу (Поліщук Н. А.);
– методичні рекомендації «Основи колористики для ЗНЗ» Наумчук Л. М., вчителя
образотворчого мистецтва КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 12» (Поліщук Н. А.);
– матеріали з досвіду роботи «Особливості роботи вчителя початкової школи із
здоров’язбереження учнів» Магеровської І. Ф., вчителя початкових класів КЗ «Луцька
загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської ради Волинської області» (Поліщук Н. А.);
– збірник інформаційних матеріалів «Екологічне виховання в початковій школі» Слади І. А.,
вчителя початкових класів КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської
ради Волинської області» (Поліщук Н. А.);
– методичну розробку «Інтелектуальна гра як засіб розвитку інтелектуального здоров’я
учнів» Іванюк Є. О., заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцька
загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської ради Волинської області» (Поліщук Н. А.);
– методичну розробку «Позакласна робота з природознавства як основа екологічного
виховання молодших школярів» Шевчук М. П., вчителя початкових класів ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Жидичин Ківерцівського району (Поліщук Н. А.);
– методичну розробку «Спільна робота школи і сім’ї щодо ознайомлення молодших
школярів з природою рідного краю» Яблонської Г. І., вчителя початкових класів ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Жидичин Ківерцівського району (Поліщук Н. А.);
– методичні рекомендації «Формування еколого-споживчого мислення учнів»
Пеньковської Н. Є., вчителя хімії КЗ «Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 5 Луцької
міської ради Волинської області» (Кащенюк М. Р.);
– методичні рекомендації «Розвиток ключових компетентностей учнів засобами сучасного
уроку хімії» Боровицької І. Д., вчителя хімії КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23
Луцької міської ради» (Кащенюк М. Р.);
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– методичні рекомендації «Формування творчих здібностей учнів через розв’язування
задач на уроках хімії» Клименко Т. П., вчителя хімії «ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Ківерці»
(Кащенюк М. Р.);
– методичні рекомендації «Використання інформаційних та мультимедійних технологій у
процесі викладання біології» Барана В. М., учителя біології Волинського ліцею-інтернату
Волинської обласної ради (Тирак Р. О.);
– методичні матеріали «Методика навчання учнів початкових класів рухових дій і
основних фізичних вправ» Метюк Н. І., вчителя КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст.
№ 12» Луцької міської ради (Дикий О. Ю.);
– методичні рекомендації «Виховання громадянина України» Кардаш М. М., директора,
Ведринської Е. П., заступника директора з виховної роботи КЗ «Луцький НВК “Гімназія
№ 14” Луцької міської ради Волинської області» (Никитюк І. В.);
– методичні рекомендації «Розвиток вокально-хорових навичок як ефективний засіб
формування виконавської майстерності» Сірук Г. В., вчителя музичного мистецтва НВК
«Локачинська ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» (Червінська Н. Л.);
– методичні рекомендації «Стимулювання вокально-хорової роботи як фактор
формування національно-патріотичної свідомості учнів» Сметюх О. С., вчителя музичного
мистецтва Ковельської міської гімназії (Червінська Н. Л.);
– методичну розробку уроків для 4 класу «Стежинами музичних жанрів» Грицини О. М.,
учителя музичного мистецтва ЗОШ І–ІІІ ст. с. Мерва Горохівського району
(Червінська Н. Л.);
– методичну розробку «Образотворче мистецтво. Конспекти уроків. 3 клас» та
«Образотворче мистецтво. Альбом для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
Губенко О. О., вчителя початкових класів КЗ «Луцький НВК № 9 Луцької міської ради»
(Червінська Н. Л.);
– методичний збірник «Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу “Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2016”: На допомогу
вчителю» / упоряд., вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 136 с. (Сташенко М. О.);
– методичний збірник «Виховання духовності школярів засобами мистецтва : методич.
рек. / В. А. Грищук, О. В. Рудь, А. Л. Войтас. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 392 с.
(Сташенко М. О.);
– методичний збірник «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті
реалізації стратегії національно-патріотичного виховання : матеріали обл. практич. конф.
вчителів курсів духовно-морального спрямування» / упоряд. О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО,
2016. – 144 с. (Сташенко М. О.);
– наукове видання «Науково-методичне забезпечення формування професійної культури
керівника навчального закладу» : матеріали регіональної міжкаф. наук.-практич. інтернетконф. / упоряд.: М. О. Сташенко (Панчишин В. Г.);
– методичні рекомендації «Модель державно-громадського управління в системі
функціонування навчального закладу» Грищука В. А., директора Луцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 2
(Вознюк В. С.);
– науково-публіцистичне видання «Антибюрократія – єдиний ключ реформ» Кічия С. І.
(Вознюк В. С.);
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– методичні рекомендації «Ціла та дробова частина числа» Трачук Т. В., доцента кафедри
теорії та методик викладання шкільних предметів ВІППО, кандидата педагогічних наук та
вчителя математики КЗ «Луцький НВК № 9» Оліди І. Я. (Сташенко М. О.);
– «Матеріали соціологічного опитування вчителів, батьків і учнів шкіл Шацького
району», автори-укладачі Романчук Г. Д., Ясінська Н. В. (Вознюк В. С.);
– збірник матеріалів науково-практичної конференції «Системно-діяльнісний підхід в
організації навчально-виховного процесу Луцького НВК № 26: досвід та перспективи» (авт.
кол.: Гнатюк Д. О., Сидорчук І. В., Татарин А. У., Волох Л. С., Федонюк Т. В., Ляшук І. А.,
Козакевич О. П., Євтушин М. В., Чайка Л. М., Ковальчук Н. Я., Трофімук М. Б., Щегельська
Л. В., Мирончук О. П., Когут С. В. / за заг. ред. Турчик І. В.) (Остапйовський І. Є.,
Вознюк В. С.);
– збірку матеріалів за темою педагогічного експерименту «Використання інноваційних
технологій як засіб формування життєвих компетентностей»: результати дослідноекспериментальної роботи КЗ «Луцький НВК № 26 / авт. кол.: І. В. Турчик, Д. О. Гнатюк,
І. В. Сидорчук ; за заг. ред. І. В. Турчик. (Остапйовський І. Є., Вознюк В. С.);
– методичні рекомендації «Робота з дитячою книгою у структурі читацької діяльності учнів
першого класу» О. М. Макарчук, О. О. Губенко (Турчик І. В.);
– методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія вчень про державу і
право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», спеціальності
5.03040101 «Правознавство» (автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри права
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А.) (Корнейко А. О.);
– методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія вчень про державу і
право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», спеціальності
5.03040101 «Правознавство» (автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри права
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А.) (Корнейко А. О.);
– методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів
денної форми навчання (автор – кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна» Кушпетюк О. І.) (Корнейко А. О.);
– методичні вказівки для студентів заочної форми навчання «Історія держави і права
зарубіжних країн» (автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри права Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А.) (Корнейко А. О.);
– методичну розробку «Формування соціальної компетентності старшокласників вечірньої
(змінної) школи у системі дослідно-експериментальної роботи» Чубко Т. В. (Лук’янчук Г. Я.);
– методичну розробку «Відкритий урок як форма організації методичної роботи» Сень Ю. А.
(Лук’янчук Г. Я.);
– методичну розробку «Навчати, граючись» Блащук Н. М. (Лук’янчук Г. Я.);
– рукопис матеріалів семінару-практикуму «Духовне становлення учнівської молоді у
ЗНЗ» Шпалерчук Н. В., учителя основ християнської етики Луцької гімназії № 21 імені
Михайла Кравчука (Рудь О. В.);
– збірник матеріалів «Біблія на уроках світової літератури» Прадійчук О. Л., учителя основ
християнської етики Люблинецької ЗОШ І–ІІІ ст. Ковельського району (Рудь О. В.);
– збірник матеріалів «Вчимося, граючись… Веселі ігри на уроках КДМС у початковій
школі» Климук Н. В., учителя основ християнської етики ЗОШ І–ІІ ст. с. Куликовичі
Маневицького району (Рудь О. В.);
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– збірник методичних рекомендацій «Наслідуючи учителя... Метод аналогій на уроках
курсів духовно-морального спрямування» Лопошука В. В., учителя Столинсько-Смолярської
ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської райради (Рудь О. В.);
– методичний збірник «Основні вимоги до написання наукової статті : методич. рек. /
укладачі: Г. З. Шевчук, Л. І. Гаврилюк, Т. В. Гаврилюк. – Луцьк : ВІППО, 2016 (Рудь О. В.);
– комплексну контрольну роботу з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних
країн», підготовлену доцентом кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А. (Вознюк В. С.);
– пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для
студентів Волинського коледжу НУХТ спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (Турчик І. В.);
– методичні рекомендації «Географія. Україна у світі: природа і населення» Юрчук О. М.,
учителя географії КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 3» (Шинкарук І. В.);
– методичні рекомендації «Кроки назустріч майбутньому: розвиток ерудиції та творчості
школярів» Пушкар Н. С., учителя географії КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 16 Луцької міської
ради» (Шинкарук І. В.);
– методичні рекомендації «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти» Шимчук І. А.,
вчителя біології ЗОШ І–ІІ ст. с. Кисилин Локачинського району (Майко С. М.);
– методичні рекомендації «Здоров’я – найцінніший скарб» Гребенюк Б. М., вчителя
основ здоров’я ЗОШ І–ІІІ ст. с. Козлиничі Ковельського району (Майко С. М.);
– методичні рекомендації «Культура спілкування» Клепець Л. В., вчителя української
мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Несвіч Луцького району (Майко С. М.);
– методичні рекомендації «Реалізація творчого потенціалу школярів на засадах
діяльнісного підходу» Денисюк Н. М., вчителя географії КЗ ЗОШ № 22 – ліцей м. Луцька
(Ясінська Н. В.);
– збірку матеріалів про завершення І етапу дослідно-експериментальної роботи
Маймури М. С. «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах
інноваційного освітнього середовища» НВК «загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 1 –
гімназія» смт Іваничі (Ясінська Н. В.);
– методичні рекомендації «Формування екологічної компетентності учнів на уроках
біології та в позакласній роботі» Барабошко С. А., вчителя біології НВК «Локачинська ЗОШ
І–ІІІ ст. – гімназія» (Ясінська Н. В.);
– методичні рекомендації «Формування життєвих компетентностей учнів в системі
біологічної освіти» Яцечко Н. В., вчителя біології гімназії № 4 м. Луцька (Ясінська Н. В.);
– методичні рекомендації «Національно-патріотичне виховання студентів на заняттях
історії України» Хомюк І. В. (Миць М. Я.);
– методичні рекомендації «Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів
на уроках та в позаурочний час» Чапюк Т. І. (Миць М. Я.);
– методичні рекомендації «Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії»
Адамюк Т. Я. (Миць М. Я.);
– методичні рекомендації «Формування національної свідомості через призму українських
свят народного календаря» Голодишиної А. Є., керівника гуртка–методиста «Основи
дизайну» Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді
(Юровчик В. Г.);
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– методичну розробку «Сувеніри, виготовлені технікою декупаж» Яцюри Н. О., керівника
гуртка «Сувеніри» Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді
(Юровчик В. Г.);
– методичну розробку «Розвиваючі ігри та вправи зі спортивного орієнтування»
Гуцаленка В. І., методиста Волинського обласного центру туризму, спорту та екскурсій
(Юровчик В. Г.);
– методичні рекомендації для практичних робіт для студентів напряму підготовки
6.040106
«Екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування» з курсу «Вступ до фаху» Жданюка Б. С. та Гулая Л. Д. групи
викладачів СНУ імені Лесі Українки (Юровчик В. Г.);
– методичні рекомендації «Виховання підприємливості та ініціативності засобами
сучасної історичної освіти» Бручі С. А., учителя історії та правознавства ЗОШ № 7 м. Ковеля
(Муляр О. П.);
– методичну розробку «Формування навичок критичного мислення на уроках
правознавства» Бондаря В. О., учителя історії та правознавства НВК № 9 м. Луцька
(Муляр О. П.);
– методичні поради «Методична робота у школі в таблицях, схемах та в структурі портфоліо»
Оліферчука Л. Г., заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І–ІІІ ст. № 15
м. Луцька (Муляр О. П.);
– методичні рекомендації «Формування математичних компетентностей учнів у класах
заочної форми навчання» Ничипорук Т. І., вчителя математики Загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. № 1 ім. І. Я. Франка м. Горохів (Трачук Т. В.);
– методичні рекомендації «Використання ІКТ на уроках математики як засіб активізації
навчально-пізнавальної діяльності учнів» Приймака Ю. О., вчителя математики Ковельської
міської гімназії Ковельської міської ради Волинської області (Трачук Т. В.);
– методичні рекомендації «Організація самоосвітньої діяльності учнів при вивченні
математики» Дацюк Л. І., вчителя математики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Маньків
Локачинського району Волинської області (Трачук Т. В.);
– робочий зошит для лабораторних робіт з фізики для студентів спеціальностей:
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 181 «Харчові
технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», Олійника А. Я., Хом’як Л. К., викладачів
фізики та астрономії Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки
(Савош В. О.);
– методичні рекомендації «Виховні заходи з трудового навчання» Шевчука М. П., учителя
трудового навчання Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. імені Лесі Українки с. Любитів
Ковельського району Волинської області (Трачук Т. В.);
– методичну розробку «Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні фізики
та астрономії в коледжі» Мізюка М. Л., викладача фізики і математики Рожищенського
коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького;
– методичні рекомендації «Кросворди з трудового навчання» Шевчука М. П., учителя
трудового навчання Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. імені Лесі Українки с. Любитів
Ковельського району Волинської області (Трачук Т. В.);
– методичну розробку «Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні
математики в коледжі» Мізюка М. Л., викладача фізики і математики Рожищенського
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коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького (Трачук Т. В.);
– методичний збірник «Початки теорії ймовірностей у шкільному курсі математики»
Щегельської Л. В., вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26
Луцької міської ради Волинської області» (Трачук Т. В.);
– збірник завдань «Розвиток творчої особистості школяра через дослідницький підхід до
вивчення математики» Малої О. Л., учителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради» (Трачук Т. В.);
– методичну розробку «Система задач і вправ на розвиток креативного та логічного
мислення» Софронюк В. М., учителя математики Нововолинської загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. № 2 Нововолинської міської ради Волинської області (Трачук Т. В.);
– методичні рекомендації «Літня інтелектуальна школа альфа+омега» Шеретюк Н. В. та
Цейко Г. М., учителів математики КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області» (Трачук Т. В.);
– методичну розробку «Математичні кросворди та ребуси» Юхно М. А., вчителя
математики загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Бубнів Локачинського району (Трачук Т. В.);
– методичні рекомендації «Особливості організації самостійної роботи учнів в умовах
сучасного освітнього середовища» Мацюк Л. О., вчителя математики загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. с. Колона Іваничівського району (Трачук Т. В.);
– «Збірник вправ в середовищі візуального програмування Delphi» Бондар Я. С., керівника
гуртка інформатики КЗ «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради» (Гісь І. В.);
– «Створення веб-сайту вчителя початкових класів на базі CMS Joomla, WordPress та
Drupal», Турчик І. В., Герез О. С., учителів інформатики КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14
імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» (Остапчук Л. Р.);
– «Скрайбінг як сучасний спосіб презентації навчальних матеріалів» Каліш Н. М., вчителя
інформатики КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької
міської ради Волинської області» (Гісь І. В.);
– «Зошит для поурочного контролю знань. Історія України. 8 клас» Бурнейка І. О.,
вчителя історії загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Підбереззя Горохівського району
Волинської області (на отримання грифу МОН) (Мочкіна Л. І.);
– методичні рекомендації «Дидактичні ігри з історії для 7 класу» Цьони Л. П., учителя
історії Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради
(Мочкіна Л. І.);
– методична розробка «Позакласна робота з історії» Дацюк В. Г., учителя історії
Нововолинської гімназії Нововолинської міської ради Волинської області (Мочкіна Л. І.);
– методичні поради «Використання місцевого матеріалу при вивченні теми “Рідний край”
на уроках історії України в 11 класі» Дуди Т. А., вчителя історії НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. –
дитячий садок» с. Заброди Ратнівського району (Мочкіна Л. І.);
– методичні рекомендації «Активні методи навчання на уроках історії» Левшонюк А. О.,
вчителя історії КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум», Савчук І. С.,
вчителя історії та правознавства КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІ ст. № 7 – природничий ліцей»
(Мочкіна Л. І.);
– методичний порадник «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії через
використання інформаційно-комунікаційних технологій» Коширець Т. А., вчителя історії
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КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради
Волинської області») (Мочкіна Л.І.);
– методичні рекомендації «Розвиток історичної свідомості в учнів при вивченні історії в
5 класі» Свинчука А. В., учителя історії КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» (Мочкіна Л. І.);
– методичні рекомендації «Формування просторових компетентностей на уроках історії
України (8 клас)» Князь Т. П., учителя історії КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 20 Луцької міської ради Волинської області» (Мочкіна Л. І.);
– методичні рекомендації «Способи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
історії» Садового М. В., учителя історії НВК «Колківська ЗОШ І–ІІІ ст. – ліцей»
Маневицького району (Мочкіна Л. І.);
– методична розробка «Безсмертя величі українського народу в збірниках волинських
поетів у системі уроків літератури рідного краю» Шнит В. М., учителя української мови і
літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Городище Ківерцівського району (Сова О. О.);
– методична розробка «Формування читацьких інтересів на уроках позакласного читання
із зарубіжної літератури» Грицюк Л. У., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ № 2
м. Нововолинська (Бондарук Л. М.);
– методична розробка «Навчальне запитання як засіб конструювання ефективного
педагогічного діалогу на уроках словесності» Члек Н. О., учителя української мови і
літератури КЗ «Луцький НВК № 9 Луцької міської ради Волинської області» (Сова О. О.);
– методичні рекомендації «Формування життєвих компетентностей на уроках української
літератури шляхом інтерактивних методів навчання» Бондаренко Н. В., учителя української
мови і літератури КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 15 Луцької міської ради
Волинської області» (Сова О. О.);
– методичні рекомендації «Краєзнавчо-пошукова робота – дієвий засіб творчої
особистості» Соловей Л. Ф., учителя української мови і літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підцир’я
Камінь-Каширського району (Сова О. О.);
– методичні рекомендації «Розвиток творчого мислення учнів на уроках
суспільствознавчих предметів» Войчук Н. А., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І– ІІІ ст.
с. Гряди Іваничівського району (Бондарук Л. М.);
– методичні рекомендації «Розвиток творчого мислення учнів на уроках
суспільствознавчих предметів» Шопук Н. М., учителя історії НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий
садок» смт Ратне (Оніщук О. Р.);
– методичні рекомендації «Робота з текстом на уроці української мови» Сахарської Н. П.,
учителя української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою (Бондарук Л. М.);
– методичні рекомендації «Формування комунікативних навичок школяра шляхом
застосування інтерактивних технологій», Чопа М. Ф., учителя німецької мови
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Бузаки Камінь-Каширського району (Гешеліна Т. Б.);
– методичні рекомендації «Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання
німецької мови» Врублевської Т. Ф., учителя німецької мови загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Воєгоща Камінь-Каширського району (Гешеліна Т. Б.);
– методичні рекомендації «Розвиток комунікативної активності та креативного мислення
учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання на уроках німецької мови»
Панасюк С. І., вчителя німецької мови КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради»
(Гешеліна Т. Б.).
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6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів,
концепцій, положень тощо
Розробка пропозицій до Доповідної записки Міністерства освіти і науки України
Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції з питань системного реформування
середньої освіти (від 18 жовтня 2016 року). (Корнейко А. О.).
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Системно-діяльнісний підхід в
організації навчально-виховного процесу Луцького НВК № 26: досвід та перспективи» /
Д. О. Гнатюк, І. В. Сидорчук, А. У. Татарин, Л. С. Волох та ін. / за заг. ред. І. В. Турчик. –
Луцьк : Друк Формат, 2016. – 104 с.
Турчик І. В. Методичні рекомендації «Розробка персонального сайту вчителя
інформатики початкових класів на базі CMS Joomla WordPress та Drupal» / І. В. Турчик,
О. С. Герез. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 100 с.
Збірник матеріалів «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному
процесі як засіб формування життєвих компетентностей»: результати дослідноекспериментальної роботи Комунального закладу «Луцький НВК № 26» / І. В. Турчик,
Д. О. Гнатюк, І. В. Сидорчук / за заг. ред. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2016. – 44 с.
Турчик І. В. Збірник тестових завдань та ігрових ситуацій з дисципліни «Методологія та
методи наукових досліджень» / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 56 с.
Збірка матеріалів круглого столу учасників творчої групи з реалізації педагогічного
експерименту регіонального рівня за темою «Використання інноваційних технологій в
навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетентностей» / І. О. Леуш,
І. В. Сидорчук, Д. О. Гнатюк та ін. / уклад. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2016.
Методичні аспекти формування толерантності на уроках історії та світоглядних
дисциплін : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Муляр, І. С. Козачук,
О. А. Тарасюк, К. П. Філюк. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 156 с.
Муляр О. П. Методика формування толерантності учнів у процесі навчання історії та
суспільствознавчих предметів : програма спецкурсу / О. П. Муляр. – Луцьк : ВІППО, 2016. –
24 с.
Методичні рекомендації щодо покращення організації роботи з обдарованими учнями з
біології в Іваничівському районі. (Червень, Тирак Р. О.).
Методичні рекомендації щодо покращення організації роботи з обдарованими учнями з
хімії в Локачинському районі. (Червень, Кащенюк М. Р.).
Методичні рекомендації з організації І та ІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2017» / за заг. ред. І. В. Шинкарук. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 54 с.
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
інформатики у 2016/2017 навчальному році.
Творчою групою вчителів історії «Підготовка посібника з історії України для 8 класу», яка
працювала на базі ВІППО, видано підручник : Бурнейко І. О. Історія України : підруч. для
8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Бурнейко, О. В. Наумчук, М. Є. Крижановська,
О. Ф. Штанько. – Т. : Астон, 2016. – 296 с. Підручник має гриф МОН, тираж 27 тисяч
примірників. (Керівник проекту Мочкіна Л. І.).
«Freizeitsmoeglichkeiten in Deutschland»: практикум : навч. посіб. / Т. Б. Гешеліна. –
Луцьк : ВІППО, 2016. – 29 с.
Творчою групою вчителів польської мови укладено «Методичні рекомендації щодо
викладання польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 н. р.»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/index.php?pagename=recommendations.
72

Матеріали календарно-методичного планування уроків польської мови у 7 та 8 класах
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/index.php?pagename=recommendations.
(Керівник Бондарук Л. М.).
Творчою групою вчителів-словесників підготовлено й укладено: Зб. навч.-методич.
матеріалів щодо вивчення російської мови за програмою курсу за вибором / уклад.:
Л. М. Бондарук, О. О. Бутакова, Т. О. Томчук, С. І. Слободянюк, Н. Ю. Велимчаниця,
Н. Г. Подкуйко. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 87 с. Розглянуто на вченій раді ВІППО (протокол
№ 3 від 23 червня 2016 р.). (Керівник Бондарук Л. М.).
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу
На сайті науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) розміщено інформацію про наукову діяльність: банк суб’єктів інноваційної
діяльності регіонального рівня в межах теми лабораторії; публікації наукових співробітників
лабораторії; проект науково-дослідної діяльності «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації
педагогів в умовах неперервної освіти».
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта «Християнська етика на Волині»
і сайта ВІППО, створення буклету про КДМС на Волині. (Протягом року, Рудь О. В.).
V. Науково-методична діяльність
1. Форми організації науково-методичної роботи
Протягом року працівники Інституту організовували роботу 24 постійно діючих семінари:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Трачук Т. В.

2

Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

3

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

4

Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Коць В. В.

Назва заходу
Навчально-методичне забезпечення вивчення математики за новими програмами.
Тема заняття: «Система підготовки до ЗНО з математики»
Семінар-практикум керівників районних (міських)
методичних об’єднань
учителів хімії «Реалізація
завдань курсу хімії в умовах
нового Державного стандарту
шляхом удосконалення професійної діяльності вчителя»
Постійно діючий семінарпрактикум для вчителів
англійської мови навчальних
закладів нового типу та шкіл
з поглибленим вивченням
англійської мови на тему
«Методичний супровід роботи з обдарованими дітьми»
на базі Маяківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат
І–ІІІ ст. – лінгвістичний ліцей»
Інклюзивна освіта: крок за
кроком

73

Дата
проведення
05.02

Кількість
учасників
50

Форма підведення
підсумків
Організація і проведення, виступ, вироблення методичних
рекомендацій, сертифікація учасника
Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

25.02

21

17.03

30

Інформація на сайті
ВІППО

23.03

30

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

5

6

7

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.,
Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.
Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Барановська Р. Є.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.,
Бондарук Л. М.

8

Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

9

Миць М. Я.

10

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.
Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

11

12

Відділ
інформатики
та ІКТ

13

Відділ
природничих
дисциплін,
Вітюк В. В.,
Григор’єва Н. В.,
Кащенюк М. Р.,
Гребенюк Т. С.
Відділ гуманітарних дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Ураєва І. Г.,
Бацмай С. А.,
Гешеліна Т. Б.

14

Постійно діючий семінар
методистів іноземних мов
міськ(рай)методкабінетів
«Якість іншомовної освіти:
проблеми і шляхи
забезпечення»
Екологічна освіта
та екологічне виховання
школярів – актуальні
проблеми сьогодення

19.04

21

Круглий стіл-обговорення, інформація на
сайті ВІППО, підготовка методич. реком.
на сайт ВІППО

20.04

21

Методичні розробки,
інформація на сайті
ВІППО

Постійно діючий семінар для
методистів міськ(рай)методкабінетів, які опікають українську мову та літературу,
зарубіжну літературу, мови
національних меншин (російська мова та література),
«Організація та проведення
ДПА та ЗНО з української
мови і літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин у 2016 році»
Семінар керівників рай(міськ)
метод. об’єднань вчителів
економіки «Навчальні екскурсії з економіки як форма
навчально-пізнавальної
діяльності учнів»
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії (Луцький методичний
кабінет райдержадміністрації)
Семінар «Шляхи підвищення
ефективності та якості уроку
історії» (Турійський р-н)

21.04

24

Круглий стілобговорення,
інформація на сайті
ВІППО,
підготовка
методичних
рекомендацій
на сайт ВІППО

12.05

27

Методичні
рекомендації,
сертифікат учасника,
інформація на сайті
ВІППО

17.05

28

Рекомендації

18.05

22

Семінар керівників рай
(міськ)метод. об’єднань
учителів географії
«Педагогічний супровід
творчого розвитку
особистості школяра»
Семінар-практикум для
вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання
інформатики в 5–7 класах
загальноосвітньої школи»
Семінар методистів рай
(міськ)метод. кабінетів
«Створення STEM орієнтованого навчального середовища як сукупності умов
для інноваційного розвитку
особистості вчителя й учня»
Постійно діючий семінар
методистів іноземних мов
міськ(рай)методкабінетів
«Якість іншомовної освіти:
проблеми і шляхи
забезпечення»

26.05

12

Круглий стіл
учасників семінару,
інформація на сайті
ВІППО
Методичні
рекомендації

31.05

19

Методичні
рекомендації

08.06

25

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

22.08

21

Круглий стілобговорення,
інформація на сайті
ВІППО

74

15

16

17

18

19

Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Коць В. В.
Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Коць В. В.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.,
Бондарук Л. М.

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.

20

Миць М. Я.

21

Миць М. Я.

22.

Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Барановська Р. Є.
Відділ з питань
управлінської діяльності та інклюзивної
освіти,
Коць В. В.
Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.

23

24

Інклюзивна освіта: психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної роботи
з дітьми із синдромом Дауна

26.09

40

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Інклюзивна освіти у ЗНЗ:
науково-методичний
супровід

27.09

90

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Постійно діючий семінар для
методистів рай(міськ)метод.
кабінетів, які опікають українську мову та літературу,
зарубіжну літературу, мови
національних меншин (російська мова та література),
«Особливості викладання
української мови і літератури, зарубіжної літератури
та мов національних меншин
у 2016/2017 н. р.»
Підготовка педагогічних
кадрів до роботи в умовах
нової структури і змісту
початкової освіти
Методичні засади типового
алгоритму організації
та проведення локальних
моніторингових досліджень
якості освіти
Національно-патріотичне
виховання учнів на уроках
історії (Ратнівський метод.
кабінет райдержадміністрації)
Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій учнів
у контексті Року державності
України: виховний аспект
Роль вихователя у створенні
умов для самостійної творчої
діяльності учнів інтернатних
навчальних закладів

04.10

30

Круглий стілобговорення,
інформація на сайті
ВІППО

Жовтень

20

Інформація на сайті
ВІППО

14.11

32

Виступи, інформація
на сайті ВІППО

16.11

36

Рекомендації

22.11

28

Рекомендації

29.11

18

Інформація на сайті
ВІППО

Психолого-педагогічний
супровід учнів з особливими
потребами у ПТНЗ

30.11

30

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Наук.-практич. семінар
«Реалізація концепції національно-патріотичного навчання через навчальні предмети в початковій школі»

14.12

20

Методичні
рекомендації

Протягом року працівники Інституту організували і провели 29 проблемних, навчальнометодичних семінарів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО та МД

Дата
проведення
29.01

Назва заходу
Вебінар «Процедура
реєстрації на участь
в ЗНО–2016»
75

Кількість
учасників
26

Форма підведення
підсумків
Інформація у ЗМІ

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.

Навчально-методичне
забезпечення вивчення
математики за новими
програмами

05.02

75

3

Відділ з питань
управлінської
діяльності та інклюзивної освіти,
Барановська Р. Є.
Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

Корекційно-розвиткова
спрямованість уроків
соціально-побутового
орієнтування у спеціальній
школі
Проблемний семінар учителів хімії «Міжпредметна
інтеграція знань – шлях
до формування ключових
компетентностей учнів»
Підготовка учнів до ДПА
за навчально-методичними
комплектами видавництва
«Hueber»
Вебінар «Особливості
управління процедурами
пробного тестування»
Обл. проблемний семінар
«Навчально-методичне
забезпечення викладання
фізики у восьмому класі»
(з участю авторів підручників)
Вимоги до обладнання
та персоналу пунктів
тестування. Робота з технологічними картами
Навч.-методич. семінар
«Психолого-педагогічний
супровід учасників зовнішнього незалежного оцінювання»
Удосконалення
управлінської діяльності
керівника школи з розвитку
особистості учня

24.02

10

01.03

25

Методичні рекомендації

17.03

25

Методичні рекомендації

22.03

20

23.03

76

Інструкція щодо роботи
в програмі Джуліам,
інформаційний лист у ЗМІ
Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

30.03

24

Технологічна карта
відповідального за пункт
пробного тестування

13.04

40

Виступи, публікація
збірника матеріалів

14.04

25

Рекомендації, інформація
на сайті ВІППО

Проблемний семінар-практикум керівників рай(міськ)
метод. об’єднань вчителів
англійської мови «Використання сучасних технологій
у викладанні англійської
мови» на базі Ковельської
міської гімназії
Навч.-методичний семінар
«Особливості викладання
англійської мови в контексті
аналізу результатів
ЗНО–2015»
Корпоративна культура як
передумова забезпечення
конкурентоспроможності
навчального закладу» (для
педагогічних працівників
та керівників навчальних
закладів І–ІІ рівнів
акредитації)

14.04

21

Інформація на сайті
ВІППО

27.04

21

Презентація

13.05

30

Психолого-педагогічні
рекомендації підвищення
рівня корпоративної
культури закладу

4

5

6

Відділ
гуманітарних
дисціплін,
Гешеліна Т. Б.
Центр ЗНО та МД

7

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

8

Центр ЗНО та МД

9

Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.,
Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С.
Відділ з питань
управлінської
діяльності та інклюзивної освіти,
Гуменюк М. У.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

10

11

12

Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Бобак Н. В.

13

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

76

Рекомендації щодо шляхів
формування основних
характеристик мислення
школярів сучасними засобами навчання математики
Інформація на сайті
ВІППО, методичні
розробки

14.

Відділ
інформатики
та ІКТ

15

Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.

16

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

17

Відділ
гуманітарних
дисціплін,
Мочкіна Л. І.

18

Відділ з питань
управлінської
діяльності та інклюзивної освіти,
Гуменюк М. У.
Ясінська Н. В.

19

20

Відділ
гуманітарних
дисціплін,
Бондарук Л. М.

21

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.

22

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Турчик І. В.
Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Корнейко А. О.

23

24

Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Савчук О. І.

Проблемний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів інформатики
«Планування та організація
роботи методичного об’єднання вчителів інформатики»
Історичні джерела й аспекти
розвитку методики навчання
природничих дисциплін
в Україні
Проблемний семінар-практикум керівників рай(міськ)
метод. об’єднань вчителів
англійської мови на тему
«Основні напрями трансформації змісту навчання англійської мови відповідно до
компетентнісної парадигми
іншомовного спілкування»
Проблемний семінар для
методистів РМК «Сучасні
підходи до використання
краєзнавчого матеріалу
на уроках історії та в позаурочний час» (Шацький р-н)
Соціально-педагогічне
партнерство в умовах
сучасного освітнього
середовища
Конкурентоспроможна особистість школяра в умовах
інноваційного освітнього
середовища
Проблемний семінар учителів зарубіжної літератури
«Розвиток творчих здібностей учнів з використанням
проектних технологій»
(Маневицький р-н)
Методичні засади типового
алгоритму організації
та проведення локальних
моніторингових досліджень
якості освіти
Теоретико-методологічні
засади формування
корпоративної культури
в навчальному закладі
Навч.-методич. семінар «Особливості викладання історії
України в контексті аналізу
результатів ЗНО–2016
та перспектив ЗНО–2017»
Навч.-методич. семінар
«Особливості викладання
фізики в контексті аналізу
результатів ЗНО–2016
та перспектив ЗНО–2017»

77

08.06

24

Методичні рекомендації

23.09

35

Виступ, інформація
на сайті ВІППО

27.09

22

Інформація на сайті
ВІППО

26.10

27

Інформація на сайті
ВІППО

03.11

23

Рекомендації, інформація
на сайті ВІППО

09.11

30

Виступ, інформація на
сайті ВІППО

10.11

26

Круглий стіл, інформація
на сайті ВІППО

14.11

32

Виступ

25.11

20

Виступи

29.11

19

Презентація

29.11

16

Презентація

25

Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Приймачук Л. О.

26

Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Кутовий Р. С.

27

Відділ
гуманітарних
дисціплін,
Сова О. О.

28

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

29

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

Навч.-методич. семінар
«Особливості викладання
хімії в контексті аналізу
результатів ЗНО–2016
та перспектив ЗНО–2017»
Навч.-методич. семінар
«Особливості викладання
української мови в контексті
аналізу результатів ЗНО–2016
та перспектив ЗНО–2017»
Проблемний семінар учителів
української мови і літератури
«Особистісно орієнтоване
навчання учнів на уроках
української мови і літератури»
(м. Нововолинськ)
Проблемний семінар
«Сучасні технології
ефективного навчання учнів
французької мови на основі
розвитку життєвих навичок»
Проблемний семінар
«Методика формування
соціокультурної компетентності молодших школярів у процесі навчання»

29.11

14

Презентація

29.11

28

Презентація

30.11

26

Круглий стіл-обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

20.12

16

Круглий стіл-обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

21.12

30

Інформація на сайті
ВІППО

Протягом року працівники Інституту організували і провели 49 семінарів-практикумів,
навчально-методичних семінарів:
№
з/п
1

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

2

Центр ЗНО та МД

3

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

4

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

5

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Навч. семінар-практикум
для вчителів курсу
«Християнська етика
в українській культурі»,
що викладають у ЗНЗ
Ківерцівського району
Організація роботи
інформаційнореєстраційних пунктів
Семінар учителів зарубіжної літератури «Візуалізація інформації як засіб
поглибленого осмислення
художнього тексту»
Семінар-практикум вчителів музичного мистецтва
«Музично-фольклорна
спадщина українського
народу як ресурс формування патріотизму учнів»
Кваліметричний підхід
в оцінювання
профкомпетентності
педагога

6

Кафедра менеджменту освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Управлінська культура
керівника навчального
закладу (Турійський р-н)

Назва заходу

Дата
проведення
05.01

Кількість
учасників
36

28.01

26

28.01

21

08.02

26

Круглий стіл

22.02

54

Методичні рекомендації,
перелік нормативноправових документів
МОНУ

26. 02

27

Тестовий контроль

78

Форма підведення
підсумків
Виконання тестових
завдань, вручення
сертифікатів,
розміщення інформації
на сайті ВІППО
Інструкція для роботи
з реєстраційною
програмою «ЗНО–2016»
Круглий стіл, інформація
на сайті ВІППО

7

8

9

10

Відділ фізико-математичних дисциплін,
Варемчук В. Я.
Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.
Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Юровчик В. Г.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

11

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

12

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

13

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Остапйовський І. Є.
Відділ гуманітарних дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

14

15

16

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

17

Центр ЗНО та МД

18

Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.

19

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

Обл. семінар-практикум
«Навчання з експертами
підручників для 8 класу»
Семінар-практикум учителів економіки «Споживча
освіта як складова формування громадянина демократичного суспільства»
Проблемне навчання
як метод організації навчальної діяльності учнів
Діагностика рівня розвитку
в професійно-педагогічній
діяльності. Фактори впливу
на розвиток і саморозвиток
педагогів
Семінар-практикум учителів польської мови «Формування соціокультурної
компетентності з використанням сучасних ІКТ
на уроках польської мови»
Семінар-практикум вчителів образотворчого мистецтва «Виховання національної
самосвідо-мості учнів
засобами декоративноужиткового мистецтва»
Наук.-методич. семінар для
керівників ЗНЗ та практичних психологів «Психологопедагогічний супровід
учасників ЗНО»
Мобільне навчання на
старшому етапі викладання
німецької мови
Обл.семінар-практикум
«Використання цифрових
освітніх технологій для
вивчення фізики у загальноосвітніх навчальних закладах» з участю наукових
співробітників Ін-ту
педагогіки НАПН України
Семінар методистів
РМК з питань викладання
історії у 2016/2017 навч.
році за новими підручниками для 8 класу
Підсумки проведення
пробного тестування
Семінар-практикум
«Інтеграція олімпійської
освіти в навчальновиховний процес школярів»
Семінар-практикум
для вчителів КДМС
Любомльського р-ну
«До духовності через
духовність»
79

26.02

22

Методичні рекомендації

15.03

35

Методичні рекомендації,
сертифікат учасника,
інформація на сайтах
ВІППО та ЛНТУ

24.03

22

Інформація на сайті
ВІППО, виступ

28.03

40

04–06.04

33

Анкетування педагогів
на підготовчому етапі
дослідноекспериментальної
діяльності
Круглий стіл. Інформація
на сайті ВІППО,
в «Волинський монітор»,
сертифікати ORPEG
учасникам

05.04

24

Круглий стіл

13.04

30

Виступ

14.04

20

19.04

62

Колегіальне обговорення,
інформація на сайті
ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

27.04

22

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

13.04

24

20.04

20

Обговорення проблемних
питань, інформація
на сайті ВІППО
Виступ

04.05

45

Виступи, обговорення
у форматі круглого столу,
розміщення інформації
на сайті ВІППО

20

21

Відділ з питань
управлінської
діяльності та інклюзивної освіти,
Гуменюк М. У.
Центр ЗНО та МД

22

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

23

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

24

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Ясінська Н. В.
Відділ
природничих
дисциплін,
Тирак Р. О.

25

26

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

27

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Муляр О. П.

28

Відділ
інформатики
та ІКТ

29

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

30

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Управлінський супровід
формування здорового
способу життя у школі

12.05

28

Рекомендації, інформація
на сайті ВІППО

Методика перевірки
відкритої частини тестових
завдань ЗНО–2016
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукр.
турніру юних математиків
«Формування дослідницьких умінь старшокласників
при вивченні математики»
Наук.-практич. семінар для
аспірантів педагогічних
спеціальностей «Формування професійної компетентності майбутніх
викладачів вищої школи»
Природоохоронний аспект
проведення навчальної
практики та екскурсій
з біології та екології
Семінар-практикум учителів біології «Природоохоронний аспект проведення
навчальної практики
та екскурсій з біології
та екології»
Семінар-практикум
учителів-словесників «Свій
шлях ми обираємо самі...»
(приурочений Дню слов’янської писемності та культури)
Формування ключових
компетентностей учнів
на уроках суспільствознавчих дисциплін
та в позакласній роботі
Семінар-практикум для
вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання
інформатики в 5–7 класах
загальноосвітньої школи»
Семінар-практикум для
вчителів англійської мови
«Алгоритм використання
у навчальному процесі підручників зарубіжних видавництв» на базі КЗ «СЗОШ
І–ІІІ ст. № 1 Луцької міської
ради Волинської області»
Авторський семінар
Кадоб’янської Н. М.
та Удовиченко Л. М.
«Читацькоцентрична концепція сучасного підручника із зарубіжної літератури для 8 класу». Зустріч
з представниками
видавництва «Освіта»

12.05

37

Розробка алгоритму
роботи екзаменаторів ЗНО

15.05

30

Семінар-практикум для
вчителів математики,
виступ, методичні
рекомендації

18.05

22

Виступи

19.05

50

Виступ

19.05

26

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

23.05

15

Інформація на сайті
ВІППО

26.05

30

Виступ, інформація
на сайті ВІППО

31.05

19

Методичні рекомендації

06.06

25

Інформація на сайті
ВІППО

17.06.

15

Кругий стіл-обговорення,
інформація на сайті
ВІППО, сертифікат
учасника

80

31

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

32

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

33

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

34

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

35

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

36

Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.

37

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

38

Відділ з питань
управлінської
діяльності та
інклюзивної
освіти,
Гуменюк М. У.
Відділ
інформатики
та ІКТ

39

40

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.

Обласний семінар-практикум
методистів районних
(міських) методкабінетів,
відповідальних за стан
викладання фізики, «Нові
й традиційні технології
навчання фізики: сутність
і взаємодія»
Семінар-практикум для
методистів предметів
художньо-естетичного
циклу «Компетентнісний
підхід в освіті як складова
професійного розвитку
педагога»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукр. турніру
юних математиків «Методи
розв’язування нестандартних
математичних задач засобами математичного аналізу»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукр. турніру
юних математиків «Методика розв’язування планіметричних задач: вимоги
до їх оформлення»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукр. турніру
юних математиків
«Методика розв’язування
нестандартних задач
специфічної тематики:
вимоги до їх оформлення»
Семінар-практикум
«Методика проведення
навчально-польових зборів
із предмета “Захист
Вітчизни”»
Аналіз підходів до розв’язування задач Всеукр. турніру
юних математиків «Презентації розв’язань задач
турніру юних математиків:
вимоги до їх оформлення»
Сучасні підходи
до управління навчальним
закладом у контексті
модернізації освіти
Семінар-практикум
«Особливості викладання
інформатики в закладах
нового типу»
Навч.-методич. семінар учителів географії та економіки
«Використання ІКТ як засіб
підвищення якості навчально-виховного процесу»

81

23.06

18

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

24.06

24

Рекомендаційний лист

17.07

30

Семінар-практикум для
вчителів математики,
виступ, вироблення
методичних рекомендацій

22.08

30

Семінар-практикум для
вчителів математики,
виступ, вироблення
методичних рекомендацій

07–08.09

30

Семінар-практикум для
вчителів математики,
виступ, вироблення
методичних рекомендацій

12–13.09

25

Виступ

04.10

30

Семінар-практикум для
вчителів математики,
виступ, вироблення
методичних рекомендацій

18.10

24

Рекомендації, інформація
на сайті ВІППО

20.10

14

Методичні рекомендації

20.10

25

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

41

42

43

44

45

46

Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації діяльності
РМК (ММК),
Камінська В. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.
Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Юровчик В. Г.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Кобель Г. П.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.,
Сусь С. І.

47

Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

48

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

49

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Семінар-практикум «Музеї
педагогічного профілю як
засіб розвитку професійної
компетентності вчителя»

27.10

30

Виступ

Мотиваційна сфера
управлінської діяльності
керівника навчального
закладу (Локачинський р-н)

28.10

33

Методичні рекомендації,
аналітичні матеріали,
виступ

Інформаційно-комунікаційні
технології як засіб підвищення ефективності навчання
на уроках географії
Семінар вчителів української мови і літератури НТШ
«Різноманітність засобів
формування навчальних
компетентностей учнів на
уроках української мови та
літератури» (м. Ковель)
Особливості підготовки та
проведення ІІ та ІІІ етапів
Всеукраїнської олімпіади
з фізики
Обл. семінар-практикум
методистів рай (міськ)
методкабінетів, відповідальних за стан викладання
фізики, «Особливості
викладання фізико-математичних дисциплін
у 2016/2017 н. р.»
Навч.-методич. семінар для
учителів хімії «Особливості
викладання предмета
в контексті аналізу ЗНО–
2016 та перспективи ЗНО–
2017»
Семінар керівників
методич-них об’єднань
вчителів історії
«Особливості викладання
історії України у кон-тексті
підсумків ЗНО– 2016
та перспектив ЗНО–2017»
Семінар учителів
зарубіжної
літератури «Ефективні
методи та прийоми
активізації пізнавального
інтересу учнів на уроках
зарубіжної літератури»

31.10

20

Інформація на сайті
ВІППО, виступ

03.11

30

Кругий стіл – обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

17.11

30

Виступ

17.11

17

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

29.11

15

Методичні рекомендації

29.11

20

Кругий стіл – обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

22.12

20

Кругий стіл – обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

82

Протягом року працівники Інституту організували і провели 29 семінарів-тренінгів:
№
з/п
1

2

3

4

5

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.,
Корнейко А. О.

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

6

Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

7

Центр практичної
психології та соціальної роботи,
Андрейчин С. Р.
Кафедра менеджменту освіти,
Корнейко А. О.
Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Бобак Н. В

8

9

10

Центр ЗНО та МД
(спільно з ЛРЦОЯО),
Бобак Н. В.

11

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

12

Назва заходу
Методика роботи
з реєстраційною
програмою ЗНО–2016»
(для відповідальних
за проведення ЗНО
у районах/містах області)
Навч.-інструктив. семінар-тренінг «Методика
роботи з реєстраційною
програмою ЗНО–2016»
Семінар-тренінг з проблеми «Технології професійного саморозвитку
педагога в умовах адаптивного управління»
Європа? Я хочу про це
знати

Дата
проведення
13.01

Кількість
учасників
26

Форма підведення
підсумків
Інструкція для роботи
з реєстраційною
програмою «ЗНО–2016»

13.01

26

Інструкція для роботи
з реєстраційною
програмою «ЗНО–2016»

15.01

30

Виступ, тести,
інтерактивні вправи

22–23.01

26

10.02

53

12.02

16

17.02

32

Методичні рекомендації,
сертифікати МОН України і Гете-Інституту, інформація на сайті ВІППО
Підготовка інформації
для створення бази
екзаменаторів для
перевірки відкритої
частини сертифікаційних
робіт ЗНО–2016 з української та англійської мов
Підготовка інформації
для створення бази екзаменаторів для перевірки
відкритої частини
сертифікаційних робіт
ЗНО–2016 з української
та англійської мов
Методичні рекомендації

22.05

44

20.04

60

12.05

15

Тестування, сертифікація
екзаменаторів

12.05

68

Інформація на сайті
ВІППО

17.05

39

Інформація на сайті
ВІППО, публікація

Навч.-методич. семінартренінг для вчителів,
які зареєструвались для
участі в програмі
підготовки кандидатів
в екзаменатори
з української мови
Навч.-методич. семінартренінг для вчителів,
які зареєструвались для
участі в програмі
підготовки кандидатів
в екзаменатори
з англійської мови
Кризове консультування та розвиток
психосоціальної стійкості до стресу у дітей
Алгоритм роботи
уповноваженої особи
УЦОЯО
Навч.-методич.
семінар-тренінг для
екзаменаторів ЗНО
з української мови
Навч.-методич.
семінар-тренінг для
екзаменаторів ЗНО
з англійської мови
Семінар-тренінг для
вчителів іноземних мов
«Новий формат
організації роботи
літніх таборів»
Можливості використання методу усної
історії у викладанні
новітньої історії в загальноосвітній школі
83

Рекомендації щодо роботи
уповноваженої особи
УЦОЯО на пункті тестування
Тестування, сертифікація
екзаменаторів

13

14

15

16

17

Центр практичної
психології та соціальної роботи,
Казмірчук Н. М.
Бобак Н. В.,
Корнейко А. О.

Розвиток життєвих
компетентностей учнів

20.05

28

Методичні рекомендації

Алгоритм роботи
уповноваженої особи
УЦОЯО

22.05

44

Рекомендації щодо роботи
уповноважених УЦОЯО
на пункті тестування,
онлайн-тестування

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.,
Остапйовський О. І.
Кафедра теорії
та методики викладання шкільних предметів, відділ гуманітарних дисциплін,
Муляр О. П.,
Бондарук Л. М.
Відділ гуманітарних
дисциплін, кафедра
теорії та методик
викладання шкільних предметів,
Бондарук Л. М.,
Муляр О. П.

Тренінг «Діагностичні
методики вивчення
професійного
самопочуття вчителя
початкової школи»
Методичні аспекти
формування ключових
компетентностей
та культурної
обізнаності педагогів
у поліетнічному
середовищі
Навч.-методич. семінартренінг «Методичні аспекти формування ключових компетентностей
та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі»
(Ківерцівський р-н)
Семінар-тренінг «Онлайн середовище Міксіке
як фактор професійного
розвитку педагогів»
Семінар-тренінг «Створення інтерактивних
вправ за допомогою
онлайн-середовища
Міксіке»
Використання онлайнресурсів на уроці
німецької мови

08.09

24

06.10

25

Очна, виступи,
інформація на сайті
ВІППО

06.10

19

Інформація на сайті
ВІППО, сертифікат
учасника

12.10

50

Виступ, презентація

25.10

50

Виступ, презентація

31.10–04.11

20

16.11

25

25.11

32

Методичні рекомендації,
сертифікати МОН України
і Гете-Інституту, інформація на сайті ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО, сертифікати
учасників
Методичні рекомендації

28.11

22

Обговорення на курсах

Психологічні основи
профілактики та корекції девіантної поведінки

29.11

25

Групове обговорення,
інформація на сайті
ВІППО

Семінар-тренінг вчителів економіки «Використання хмарних технологій на уроках економіки»

29.11

30

Методичні рекомендації,
сертифікати учасників
семінару, інформація на
сайті ВІППО, публікація

18

Вітюк В. В.

19

Вітюк В. В.

20

Відділ гуманітарних дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

21

Відділ гуманітарних дисциплін,
Бондарук Л. М.
Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

22

23

24

25

Відділ гуманітарних дисциплін,
Сова О. О.
Центр практичної
психології та соціальної роботи,
Казмірчук Н. М.
Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

Комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні польської мови
Семінар-тренінг для
вчителів географії
«Формування компетентностей підприємливості та ініціативності
засобами шкільної
географічної освіти»
Психогенні основи
мовлення

84

26

Кафедра
педагогіки
і психології,
Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

27

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

28

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

29

Семінар-тренінг для
психологів та соціальних педагогів «Психологічні основи профілактики та корекції
девіантної поведінки»
Навч.-методич. семінартренінг для вчителів,
які зареєструвались для
участі в програмі підготовки кандидатів в екзаменатори ЗНО–2017
з англійської мови
Пед. майстерня
«Гуманна педагогіка:
навчаємо з любов’ю»

29.11

23

Початок роботи
з формування бази
екзаменаторів для
перевірки відкритої
частини сертифікаційних
робіт ЗНО–2017

13.12

Семінар-тренінг для
вчителів німецької мови
«Використання відео
на уроці німецької мови»

Виступ, презентація,
інформація на сайті
ВІППО

13.12

25

20.12

20

Інформація на сайті
ВІППО, сертифікат
учасника

Протягом року працівники Інституту провели 16 інструктивно-методичних нарад:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

2

Відділ новацій
та передових педагогічних технологій,
Шинкарук І. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

3

4

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

5

Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

6

Кафедра
менеджменту
освіти,

Назва заходу
Інструктивно-методич.
нарада для відповідальних за проведення ЗНО
у районах/містах області
та пед. працівників –
кандидатів в екзаменатори
Керівників обласних
авторських лабораторій

Дата
проведення
28.01

03.02

Настановча нарада з питань організації і проведення обласного етапу
та підготовки до участі
у всеукр. етапі конкурсу
«Учитель року – 2016
з предметів духовно-морального спрямування»
Організація та проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9-х та 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016
навчальному році»
Розширена нарада з відповідальними за пункти
проведення ЗНО за участі заст. голови ВОДА
«Організація взаємодії
служб, які забезпечують
діяльність ПТ у дні
проведення ЗНО–2016
Інструктивно-методич.
нарада-семінар за участі
представників ВОДА
85

Кількість
учасників
40

Форма підведення
підсумків
Обговорення проблемних
питань щодо добору
персоналу для роботи
на ПТ та формування
бази екзаменаторів ЗНО

29

Інформація на сайті
ВІППО

04.02

19

Інструктивні
рекомендації до участі
у ХІ Всеукр. фестиваліконкурсі «Учитель року
з предметів духовноморального спрямування»

02.04

25

27.04

50

Вироблення методичних
рекомендацій щодо укладання добірок (варіантів)
завдань для підготовки
та проведення ДПА учнів
9-х та 11-х класів ЗНЗ
у 2015/2016 н. р.
Розробка рекомендацій
щодо взаємодії служб та
організацій у дні
проведення ЗНО–2016.
Інформація на сайті
ВІППО

28.04

50

Розробка рекомендацій
щодо взаємодії служб
та організацій у дні

Корнейко А. О.

7

Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

8.

Центр ЗНО та МД,
Бобак Н. В.

9

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

10

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.
Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.
Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.

11

12

13

14

Відділ новацій
та передових педагогічних технологій,
Шинкарук І. В.
Центр практичної
психології і соціальної роботи,
Андрейчин С. Р.

15

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

16

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

«Організація взаємодії
служб, які забезпечують
діяльність ПТ у дні
проведення ЗНО–2016»
Інформаційно-методич.
нарада для відповідальних
за пункти проведення ЗНО
Інформаційно-методич.
нарада для помічників,
відповідальних за пункти проведення ЗНО
Інформаційно-методич.
нарада для уповноважених Українського
центру ОЯО
Методич. нарада
«Початкова освіта
на сучасному етапі»

проведення ЗНО–2016

Інформ.-методич. матеріали, «Технологічна карта відповідального за ПТ»
Інформ.-методич. матеріали, «Технологічна
карта помічника,
відповідального за ПТ»
Інформ.-методич. матеріали, «Технологічна
карта уповноваженої
особи УЦОЯО»
Методичні рекомендації

02.06

37

02.06

37

02.06

40

22.08

20

Про вивчення математики у 2016/2017 н. р.

25.08

25

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

Викладання предметів
«Фізична культура»,
«Захист Вітчизни»,
«Основи здоров’я»
у 2016/2017 н. р.
Методисти РМК (ММК),
заступники ЗНЗ обласного підпорядкування

12.09

20

Виступ

Регіональна програма
розвитку психологічної
служби системи освіти
Волинської області: підсумки та перспективи
Обл. семінар-нарада для
методистів психологічної
служби «Регіональна
програма психологічної
служби системи освіти
Волинської області: підсумки та перспективи»
Особливості викладання
фізико-математичних
дисциплін у 2016/2017 н. р.

13.09

26

Інформаційнометодичний лист

27.09

20

Групове обговорення,
зб. матеріалів з досвіду
роботи фахівців психологічної служби області

27.09

30

Виступ, рекомендації,
перелік нормативноправових документів

24.11

21

Вироблення методичних
рекомендацій щодо укладання добірок (варіантів)
завдань для перевірки предметних компетентностей
учнів 9-х класів (алгебра,
геометрія)

Протягом року працівники Інституту провели 10 майстер-класів:
№
з/п
1

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

Назва заходу
Значення
мультимедійних ігор
для всебічного розвитку
та виховання дитини

86

Дата
проведення
02.02

Кількість
учасників
26

Форма підведення
підсумків
Матеріали на сайт

2

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

3

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

4

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

5

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

6

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

7

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

8

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

9

10

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.

Обл. майстер-клас учителяметодиста Лесик Лариси
Яківни «Розвиток
самостійної пізнавальної
діяльності учнів
на уроках фізики»
Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва «Робота з папером
у розвитку дитячої
художньої творчості»
Майстер-клас для вчителів музичного
мистецтва «Розвиток
вокальних здібностей
учнів як шлях їх особистісного розвитку»
Майстер-клас для вчителів музичного мистецтва
«Музично-творчі завдання як засіб формування
інтересу школярів
до мистецтва»
Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва «Використання
графічних технік
у творчості дітей»
Портфоліо як засіб
представлення педагогічної діяльності.
Віртуальний кабінет
Технологія написання
привітань різного виду
Актуалізація суб’єктного досвіду учнів як передумова розвитку аксіологічної сфери
Використання
відеоматеріалів на уроці
німецької мови

02.03

25

Інформація на сайті
ВІППО

30.03

24

Виступ, фотозвіт

18.05

18

Виступ, фотозвіт

21.09

26

Виступ,
фотозвіт

08.11

23

Виступ,
фотозвіт

10.11

23

Обговорення
на курсах

28.11

22

Обговорення
на курсах

30.11

27

20.12

20

Обговорення
на семінарі.
Інформація
на курсах
Інформація на сайті
ВІППО

Протягом року працівники Інституту провели 14 інших різнопланових заходів:
№
з/п
1

2

Підрозділ,
відповідальний
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Лабораторія соціологічних досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Музей історії освіти
Волині,
Фазан М. І.

Назва заходу
Мистецька вітальня
«Великий творець світового музичного мистецтва (260 років від дня
народження геніального
австрійського композитора ВольфгангаАмадея Моцарта)»
Творча майстерня
Г. В. Бондаренка,
голови Волинської
організації
Національної спілки
краєзнавців

87

Дата
проведення
28.01

Кількість
учасників
25

05.02

39

Форма підведення
підсумків
Круглий стіл,
фотозвіт

Інформація на сайті
ВІППО

3

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

4

Лабораторія соціологічних досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
Фонд «Свобода і демократія» (Республіка
Польща, Спілка вчителівполоністів України
ім. Габріелі Запольської)
Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.

5

6

7

8

9

10

11

12

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Лабораторія соціологічних досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Лабораторія соціологічних досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

Зустріч з науковцями
відділу почат. освіти
Ін-ту пед. НАПН України, авторами програм
з навч. предметів для
учнів почат. класів
«Математика»
(Листопад Н. П.),
«Українська мова»
(Пономарьова К. І.)
Творчий портрет
Н. С. Пушкар,
народного вчителя
України
Обл. конкурс юних
декламаторів імені
Юліуша Словацького
Третій
загальноукраїнський
диктант з польської
мови в рамках проекту
«Біло-червоне ABC»

Методич. дискусійний
клуб «Впровадження
Державного стандарту
початкової загальної
освіти: проблеми,
пошуки, здобутки»
Зустріч з авторами
підручників
із природознавства
Гільберг Т. Г.,
Сак Т. В.
Мистецька вітальня
«Знаменитий романтик
ХІХ століття (205 років
від дня народження
угорського композитора та піаніста
Ференца Ліста)»
Творчий портрет
Л. Л. Мудрак,
заслуженого вчителя
України
Мистецька вітальня
«Пабло Пікассо: всі
епохи в одному художнику (135 років від дня
народження видатного художника Пабло
Пікассо)»
Портрет учителя:
О. В. Березан,
заслужений учитель
України

88

01.03

60

Методичні рекомендації
для роботи з педагогами

02.03

41

Інформація на сайті
ВІППО

14.04

52

Інформація на сайті
ВІППО

21.05

158

Інформація на сайті
ВІППО, в «Волинський
монітор»

08.06

22

Інформація на сайті
ВІППО

16.06

60

Інформація на сайті
ВІППО

Круглий стіл, фотозвіт

21.09

26.10

37

01.11

22

Круглий стіл, фотозвіт

18.11

35

Інформація на сайті
ВІППО

13

Лабораторія соціологічних досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.

14

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Літературно-мистецьке
свято «Літературнокраєзнавчий дивосвіт
Степана Миколайовича
Курила-Шванса»,
присвячене 90-річчю
від дня народження
відомого волинського
педагога, письменника,
краєзнавця
Обл. літературномистецьке свято
«Різдво йде!» для
учнів, які вивчають
польську мову

06.12

30

Інформація на сайті
ВІППО

16.12

30

Інформація на сайті
ВІППО, в «Волинський
монітор».

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо
Авторські лабораторії
Метою діяльності обласних авторських лабораторій було прискорення трансформації
перспективного педагогічного досвіду в широку вчительську практику, сприяння 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.
В 2016 році при ВІППО функціонувало 25 обласних авторських лабораторій, створених на базі
досвіду роботи педагогічних працівників, що мають звання «Народний вчитель України»,
«Заслужений вчитель України», переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»:
ПУШКАР НАДІЇ СТЕПАНІВНИ, вчителя географії Луцької загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. № 16, народного вчителя України (Сучасний урок географії (проектний підхід);
РУДНИЦЬКОЇ ОЛЬГИ БОРИСІВНИ, вчителя української мови та літератури Луцького
НВК «Гімназія № 14», переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002»,
заслуженого вчителя України (Навчально-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках
української мови і літератури як невід’ємний складник розвитку творчої особистості);
СИНЬОЇ НАДІЇ АНТОНІВНИ, вчителя географії Луцького НВК «Гімназія № 14», переможця
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2003», заслуженого вчителя України (Використання
інноваційних технологій як дієвий засіб підвищення ефективності на уроках географії);
ЯГЕНСЬКОЇ ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ, вчителя біології Луцької гімназії № 21
ім. М. Кравчука, переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005», заслуженого
вчителя України (Формування дослідницьких умінь учнів у процесі викладання біології);
РАШКЕВИЧ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, вчителя образотворчого мистецтва Луківської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Турійського району, лауреата Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2007», вчителя-методиста (Інноваційні підходи до викладання
образотворчого мистецтва в школі);
ЖУМИК ЛІДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ, вчителя математики Луцького НВК «Гімназія № 14»,
лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», вчителя-методиста (Активізація
пізнавальної діяльності учнів через інноваційні технології);
89

МАКАРУК КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ, вчителя української мови та літератури
Ковельської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10, лауреата Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2010», вчителя-методиста (Використання елементів лінгвістичного
дослідження як засіб формування навчальних компетентностей учнів);
ТРОФИМЧУК СВІТЛАНИ ВІКТОРІВНИ, вчителя англійської мови Луцької гімназії № 18,
лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», вчителя-методиста (Роль
сучасного автономного вчителя у формуванні сучасного автономного учня);
ПРОКОПІВ НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ, вчителя образотворчого мистецтва Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 12, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2011» (Корекція проявів девіантної поведінки учнів на уроках образотворчого мистецтва);
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 (Формування природознавчої
компетентності молодших школярів);
ЛУКАШЕВСЬКОЇ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, вчителя зарубіжної літератури Луцької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 16, переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2011» (Розвиток логічного мислення учнів як складова формування
креативної особистості школяра);
БАЛЯСЕВИЧ ЛАРИСИ ЯРОСЛАВІВНИ, вчителя правознавства, вчителя-методиста
Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 15, лауреата Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2010» (Соціалізація особистості через проблемно-ситуативне навчання);
РИБКИ ОЛЕНИ БОРИСІВНИ, вчителя географії, КЗ «Луцький НВК № 9», лауреата
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010», вчителя-методиста (Формування культури
мислення засобами дослідницької діяльності на уроках географії);
КОСМІНОЇ ТАМІЛИ ІВАНІВНИ, вчителя біології КЗ «НВК «Гімназія № 14» Луцької міської
ради», переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» (Розвиток
пізнавального інтересу і творчої активності учнів інформаційно-комунікаційними засобами);
ПІМЕНОВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, вчителя англійської мови КЗ «Луцької гімназія № 18
Луцької міської ради», лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»
(Керування навчальною діяльністю учнів у процесі самостійного опанування вокабуляром на
уроках англійської мови);
ПРИХОДЬКО МАРИНИ ІВАНІВНИ, вчителя музичного мистецтва КЗ «Луцький НВК
№ 9», переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013», заслуженого вчителя
України (Використання фольклорного матеріалу на уроках музичного мистецтва);
ЛАБНЮК ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ, вчителя інформатики КЗ «Луцький НВК № 9»,
переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» (Розвиток
практичного мислення учня шляхом упровадження вільного програмного забезпечення та
технологій Web 2.0 в навчально-виховний процес);
БУСЕЛ СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук, вчителя-методиста
(Формування читацької культури й активності учня як духовно розвиненої особистості:
авторська методика викладання літератури);
ДЕНИСЮК НАТАЛІЇ МИХАЙЛІВНИ, вчителя географії КЗ «Луцький НВК
“Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської ради», лауреата
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» (Реалізація творчого потенціалу
особистості на засадах діяльнісного підходу);
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СУЩИКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА, вчителя хімії Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Павлівка Іваничівського району Волинської області, переможця ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» (Використання проблемного навчання як
одного із засобів формування пізнавального інтересу у процесі вивчення хімії);
ГАХ ОКСАНИ СТЕПАНІВНИ, вчителя економіки КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради», вчителя-методиста (Інтерактивні методики
викладання в курсі за вибором «Фінансова грамотність»);
ТЕПЛЯКОВОЇ СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ, вчителя трудового навчання КЗ «Луцький
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей”
Луцької міської ради» (Реалізація творчого ресурсу особистості засобами уроків трудового
навчання);
ЛЕСИК ЛАРИСИ ЯКІВНИ, вчителя фізики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10 міста
Ковеля, вчителя-методиста (Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів при
вивченні фізики);
ЯНЧУК ОЛЬГИ АДОЛЬФІВНИ, вчителя образотворчого мистецтва КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради» (Здоров’язбережні технології
сучасного уроку образотворчого мистецтва);
БОНДАРЯ ВІТАЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, вчителя правознавства КЗ «Луцький НВК № 9»,
лауреата третього (заключного) туру ХХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»
(Розвиток критичного мислення особистості засобами шкільної правової освіти).
Школа резерву керівних кадрів
№
з/п
1

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

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

3

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

4

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

5

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

Назва заходу
Здатність бути лідером. Імідж
керівника. Кар’єра, її види
(проблемний семінар –
заняття школи резерву
керівних кадрів міста)
Організаційна культура навчального закладу. Управлінська культура його керівника
(проблемний семінар –
заняття школи резерву
керівних кадрів району)
Організаційна культура навчального закладу. Управлінська культура його керівника
(проблемний семінар –
заняття школи резерву
керівних кадрів міста)
Інноваційні технології
в управлінській діяльності
закладів освіти. Підготовка
та проведення засідання
педради (проблемний семінар –
заняття школи резерву
керівних кадрів міста)
Адміністративна, фінансовогосподарська діяльність керівника навчального закладу.
Фандрайзинг (проблемний
семінар – заняття школи резерву керівних кадрів району)
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Дата
проведення
18.03
Нововолинськ

Кількість
учасників
28

Форма підведення
підсумків
Методичні
рекомендації для
створення власного
іміджу керівника

25.03
смт Іваничі

31

Тестовий контроль

14.06
Нововолинськ

28

Тестовий контроль

16.09
Нововолинськ

27

Тестовий контроль

28.10
смт Іваничі

29

Круглий стіл,
вручення посвідчень
про закінчення
школи резерву

Школа молодого педагога
Протягом року працівники Інституту організували і провели 17 засідань школи молодого
педагога (вихователя, психолога тощо):
№
з/п
1

2

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра менеджменту освіти,
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.
Відділ природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Тирак Р. О.

3

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

4

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

5

Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

6

Відділ з питань управлінської діяльності
та інклюзивної освіти,
Барановська Р. Є.
Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.

7

8

9

10

Кафедра теорії
та методики викл.
шкіл. предметів,
Трачук Т. В.
Відділ природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Тирак Р. О.
Відділ природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

Назва заходу

Дата
проведення
11.02

Кількість
учасників
9

29.11

14

16.03

19

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

24.03

18

Інформація на сайті
ВІППО

13.04

18

Інформація на сайті
ВІППО

13.04

11

Інформація на сайті
ВІППО

20.04

21

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
розробки

22.04

20

Творча розробка уроку
формування нових
знань

09.09

20

Виступ; презентація
збірників задач
та навч.-методич.
посіб.; методич. рекомендації та поради
щодо створення
зб. завдань для ДПА
Виступ, пам’ятка
молодому вчителю
математики

Семінар-тренінг молодих учителів біології
та хімії «Інноваційні
підходи до організації
навчального процесу
з біології та хімії»
Семінар-практикум
молодих учителів
географії «Організація
туристсько-краєзнавчої
діяльності учнів»

28.09

18

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

29.09

15

Інформація на сайті
ВІППО

Особливості використання релігійного
аспекту в навчальновиховному процесі
Семінар-практикум молодих учителів біології
та хімії «Проблемне навчання як засіб формування пізнавальних і творчих здібностей учнів на
уроках біології та хімії»
Засідання школи молодого учителя початкових класів «Літературне
читання: розвиток поняттєвого і творчого мислення молодших школярів»
Обл. семінар-практикум
учителів фізики (стаж
роботи до 3-х років)
«Використання інноваційних педагогічних
технологій під час
вивчення фізики та
астрономії в школі»
Семінар-практикум
молодих учителів географії «Творчість і технологічність сучасного
вчителя географії»
Екологічна освіта
та екологічне виховання школярів – актуальні
проблеми сьогодення
Контроль та оцінювання
навчальних досягнень
школярів. Технології
учнівського
моніторингу
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Форма підведення
підсумків
Виконання тестових
завдань

11

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

12

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

13

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

14

Відділ початкового
навчання та дошкільного виховання,
Никитюк Л. М.
Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Бацмай С. А.,
Ураєва І. Г.,
Гешеліна Т. Б.

15

16

17

Відділ з питань
управлінської
діяльності та
інклюзивної освіти,
Барановська Р. Є.
Відділ інформатики
та ІКТ

Школа молодого педагога – вчителя української мови та літератури
«Компетентнісний підхід у викладанні української мови і літератури»
Школа молодого педагога
«Сучасний урок зарубіжної літератури:
традиції та інновації»
Школа молодого педагога – вчителя історії «Робота з обдарованими
дітьми»
Тренінг для молодих
учителів початкових
класів «Планування
майбутнього»
Школа молодого педагога – вчителя англійської,
французької, німецької,
іспанської та польської
мов «Діяльнісний та компетентнісно орієнтований підходи до навчання іноземних мов»
Роль вихователя у створенні умов для самостійної творчої діяльності учнів інтернатних
навчальних закладів
Школа молодого педагога «Розвиток творчої
обдарованості учнів
з використання інформаційних технологій»

12.10

16

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

13.10

11

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

17.10

12

Інформація на сайті
ВІППО

20.10

16

Інформація на сайті
ВІППО

15.11

65

Вироблення
практичних
методичних
рекомендацій,
інформація на сайті
ВІППО

29. 11

18

30.11

12

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
розробки, списки
використаної
літератури
Методичні
рекомендації

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду
В 2016 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнено досвід десяти
педагогів області:
Прізвище, ім’я, по батькові,
посада та адреса досвіду
Миронюк Л. І., вчитель початкових класів, учительметодист Рожищенського НВК № 4 «Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. – гімназія» Рожищенського району
Гніровська О. З., вихователь-методист Дошкільного
навчального закладу № 10 м. Луцька
Мала О. Л., учитель математики КЗ «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської
ради»
Рабчун В. М., заступник директора з виховної роботи
Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку
Теплякова С. М., учитель трудового навчання КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей” Луцької
міської ради
Савицька Т. О., завідувач зразкового історичного
музею Загальноосвітної школи І–ІІІ ст с. Уховецьк
Ковельського району

Тема досвіду
Використання проектних
технологій на уроках початкових
класів
Педагогічні ігри в системі
методичної роботи
Розвиток творчої особистості
школяра через дослідницький
підхід до вивчення математики
Сучасні виховні технології
в системі роботи навчального
закладу

Відповідальний
Єндрущук С. М.
Березіна О. М.
Трачук Т. В.
Барановська Р. Є.

Реалізація творчого ресурсу
особистості засобами уроків
трудового навчання

Варемчук В. Я.

Використання музейних
експозицій у навчальновиховному процесі

Камінська В. В.
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Герасимюк І. Л., учитель світової літератури КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської ради»
Піменова Т. В., учитель англійської мови, вчительметодист КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»
Талашук Л. В., учитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий
садок» імені Василя Корнелюка с. Кортеліси
Ратнівського району
Трофімчук В. С., учитель фізики Загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. с. Велимче Ратнівського району

Робота з текстовою інформацією
як засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів (3-й рік вивчення)
Керування навчальною діяльністю учнів у процесі самостійного
опанування активним вокабуляром
Розвиток творчих здібностей
учнів як засіб соціальної
адаптації (3-й рік вивчення)
Формування дослідницьких умінь
і навичок учнів при підготовці до
фізичних інтелектуальних змагань

Бондарук Л. М.
Бацмай С. А.
Cова О. О.

Савош В. О.

Продовжено вивчення досвіду десяти педагогів та педагогічних колективів:
Прізвище, ім’я, по батькові,
посада та адреса досвіду
Данилюк О. М., методист районного методичного
кабінету відділу освіти Ківерцівської РДА
Войцеховський В. В., учитель фізичної культури
Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Янчук О. А., вчитель образотворчого мистецтва
КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23
Луцької міської ради», переможця обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»
Дирекція Заборолівської ЗОШ І–ІІІ ст. Луцького
району
Сусь С. І., вчитель математики Волинського
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою
Лойко С. І., вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 1 – гімназія»
смт Іваничі
Осіюк В. О., вчитель фізики Загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. № 2 смт Ратне
Клименко Т. П., учитель хімії Загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. м. Ківерці
Іллюшко В. В., кандидат пед. наук, директор,
Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Колона
Іваничівського району
Сарабуна А. А., заступник директора з виховної
роботи Павлівської загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. Іваничівського району

Тема досвіду
Діяльність методиста щодо організації системи підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів
Система військово-прикладної фізичної підготовки учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Ізотерапія як ресурс педагогічного
впливу на розвиток творчого
потенціалу особистості школяра у
процесі навчання
Розвиток громадсько активної
школи
Формування самостійної пізнавальної діяльності ліцеїстів через
дослідницький підхід до вивчення
математики
Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів через
дослідницький підхід до вивчення
математики
Розвиток самостійності учнів –
важлива умова забезпечення якості
фізичної освіти
Розвиток творчого потенціалу учнів
через дослідницький підхід
до розв’язування хімічних задач
Компетентнісно орієнтований підхід
в управлінській діяльності як основа для формування і розвитку
конкурентоспроможної особистості
Формування національнопатріотичних якостей учнів у школі

Відповідальний
Романюк Н. С.
Дикий О. Ю.
Червінська Н. Л.

Гуменюк М. У.
Трачук Т. В.

Трачук Т. В.

Савош В. О.
Мацюк Л. М.
Відділ новацій
та ППТ
Никитюк І. В.,
відділ новацій
та ППТ

Протягом року в Інституті працювало 24 творчих групи, зокрема:
Творча майстерня вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Інноваційні технології
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». (Муляр О. П.).
«Методика формування толерантності учнів у процесі навчання суспільствознавчих
предметів», 18 травня, ВІППО. Проаналізовано навчальні програми з історії України та
всесвітньої історії (5–11 класи), курсу «Людина і світ» (11 клас), розроблено матрицю
дискусійних тем у змісті шкільного курсу історії України, які потребують уваги щодо
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застосування принципів толерантності при їх вивченні, розроблено уроки з історії України,
всесвітньої історії, курсу «Людина і світ». (Муляр О. П.).
«Дидактичні можливості предметів суспільствознавчих предметів у формуванні
толерантності учнів», 20 жовтня, ВІППО. Підготовлено методичний посібник «Методичні
аспекти формування толерантності на уроках історії та світоглядних дисциплін».
(Муляр О. П.).
Творча майстерня учителів математики «Самоосвіта школяра в умовах компетентнісно
орієнтованої парадигми математичної освіти». (Трачук Т. В.).
«Навчально-методичне забезпечення підготовки школярів до обласної математичної
олімпіади імені Акад. М. П. Кравчука» (перше заняття, 15 січня, ВІППО). Укладено збірник
нестандартних задач специфічної тематики (Тема «Клітчаста дошка. Замощення клітчастої
дошки фігурками поліміно») на електронних носіях. (Трачук Т. В.).
«Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів дев’ятих класів до ДПА» (друге
заняття, 04 березня, ВІППО). Оновлено матеріали навчального видання «Збірник завдань для
атестаційних письмових робіт з математики. 9 клас» новими тестовими завданнями відкритої
форми, частину другу варіантів 1–12. Зміст завдань відповідає державним вимогам до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів з математики. (Трачук Т. В.).
«Розробка технологій побудови індивідуальних траєкторій підготовки старшокласників до
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики» (06 вересня, третє заняття, ВІППО).
Укладено добірки завдань з усіх тем, передбачених чинною програмою ЗНО (на електронних
носіях). Підготовлені матеріали допоможуть учителеві успішно забезпечити повторення учнями
вивченого матеріалу в умовах класно-урочної системи, а також організувати підготовку до ЗНО
за індивідуальними освітніми траєкторіями самостійно. (Трачук Т. В.).
«Навчально-методичне забезпечення підготовки школярів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської
олімпіади з математики» (четверте заняття, 11 листопада, ВІППО). Укладено збірник
нестандартних задач специфічної тематики (Теми «Перекладання предметів», «Стратегії,
ігрові задачі», «Клітчаста дошка. Зафарбовування клітинок», «Клітчасті дошки. Пересування
фішок», «Маршрути. Підрахунок кількості маршрутів», «Елементарна теорія чисел») на
електронних носіях. Розроблено методичні рекомендації методистам районних (міських)
методичних кабінетів, керівникам ЗНЗ, вчителям щодо організації роботи з математично
обдарованими дітьми. (Трачук Т. В.).
Творча група вчителів географії та економіки «Метод кейсів – інноваційна освітня
технологія навчання». Засідання: 10.02. Тема. «Ознайомлення з кейс-методом: мета, історія
виникнення, характерні ознаки. Види кейсів». 10.06. Тема «Розробка кейса. Принципи
побудови кейсів. Структура кейса. Керівництво щодо написання кейса. 18.11. Тема. Розробка
кейсів і варіантів навчальних занять з використанням елементів кейс-методу. Організація
навчання на основі методу конкретних ситуацій». Проміжний результат: укладено
електронну папку кейсів з навчальних предметів. (Григор’єва Н. В., Гребенюк Т. С.).
Творча група вчителів образотворчого мистецтва «Організація та проведення апробації
підручників з образотворчого мистецтва для 6 класу». (23.03, ВІППО, узагальнення
результатів апробації на науково-методичну раду ВІППО). (Червінська Н. Л.).
Творча група вчителів образотворчого мистецтв: «Здоров’язбережні технології сучасного
уроку образотворчого мистецтва». (06.12, ВІППО, узагальнення матеріалів з досвіду роботи
вчителів образотворчого мистецтва). (Червінська Н. Л.).
Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі напрацювання
педагогів Волині, що викладають КДМС», (11.06, ВІППО, результати роботи: визначення
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переможців ХX обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС»). (Рудь О. В.).
Творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних компетентностей
вчителя». 06.06 на базі КЗ «СЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Луцької міської ради Волинської області» та
29.11 на базі ВІППО засідання на тему «Розвиток навичок міжкультурної комунікації
школярів шляхом використання автентичних матеріалів». (Бацмай С. А.).
Творча група вчителів англійської мови з апробації підручників з англійської мови
Карп’юк О. Д. (Бацмай С. А.).
Творча група вчителів англійської мови з апробації підручників з англійської мови
Несвіт А. М. (Бацмай С. А.).
Творча група вчителів історії «Інноваційні технології викладання історії» (засідання 12.04,
11.10, м. Луцьк, підготовлено і опубліковано шість матеріалів для друку в журналі
«Педагогічний пошук» та електронній газеті ВІППО «Педагогічні роздуми»). (Мочкіна Л. І.).
Творча група вчителів історії «Підготовка посібника з історії України для 8 класу»
(засідання 12.04, 19.10, м. Луцьк, ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підбереззя Горохівського району); видано
підручник: Бурнейко І. О., Наумчук О. В., Крижановська М. Є., Штанько О. Ф. Історія
України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Т. : Астон, 2016. – 296 с. Підручник
має гриф МОН, тираж 27 тисяч примірників). (Мочкіна Л. І.).
Творча група вчителів зарубіжної літератури. Засідання з теми «Візуалізація інформації як
засіб поглибленого осмислення художнього тексту» (28.01, 14.04). Засідання з теми: «Методи
формування мотивації до вивчення зарубіжної літератури» (14.04). (Бондарук Л. М.).
Творча група вчителів німецької мови «Шляхи та можливості реалізації досвіду педагогів
Німеччини на уроці в українській школі» (09.02; 27.04; 26.09. Укладено навчальнометодичний посібник «Freizeitsmoeglichkeiten in Deutschland»). (Гешеліна Т. Б.).
Творча група вчителів французької мови «Точки опори навчання іншомовного
спілкування мовної особистості у різномаїтті програм і підручників» (15.09, ВІППО).
Результати: планування та розподіл завдань для підготовки спільного методичного збірника з
розробок уроків французької мови, підготовка інформації на сайт у розділ «На допомогу
вчителю французької мови»). (Ураєва І. Г.).
Творча група вчителів інформатики «Використання вільного програмного забезпечення в
школі». (Остапчук Л. Р.).
Творча група вчителів інформатики «Розв’язування олімпіадних задач». (Гісь І. В.).
Опорна школа з питань комп’ютеризації навчального процесу та впровадження нових
інформаційних технологій «Круглий стіл. Хмарні технології як засіб формування
інноваційного освітнього середовища навчального закладу» (24.03, КЗ «Луцький НВК
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”», методичні рекомендації). (Гісь І. В.).
Опорна школа з питань комп’ютеризації навчального процесу та впровадження нових
інформаційних технологій. Семінар-практикум. «Технологія роботи з обдарованими дітьми.
Розв’язування олімпіадних задач» (20.10, КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського”», турнір з розв’язування задач). (Гісь І. В.).
3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
З метою удосконалення професійної та управлінської компетентності керівників шкіл
проведено 10 курсів для директорів ЗНЗ, їх заступників з навчально-виховної роботи, а
також новопризначених керівників шкіл, резерву, якими охоплено 268 осіб при планізамовленні 265. Навчально-тематичні плани курсів передбачали систематизацію
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та поглиблення знань з наукових основ теорії і практики управління, підвищення
психолого-педагогічної, фахової підготовки, вдосконалення навичок володіння
інформаційно-комунікаційними технологіями, громадянської, правової, фінансовогосподарської компетентності, ознайомлення з педагогічними, управлінськими,
інноваційними технологіями, досвідом. Крім того, вони включали питання реалізації
Державних стандартів початкової, базової та середньої освіти, національно-патріотичного
виховання тощо.
Модернізовано лекційні заняття, управлінські практикуми, систему педагогічного
контролю (вхідне та вихідне діагностування) шляхом використання мультимедійних та
комп’ютерних технологій.
Значна увага приділялася навчанню новопризначених керівників шкіл, характерною
особливістю якого було:
– ознайомлення із науковими основами управління, психологією педагогічного
менеджменту, сучасними освітніми технологіями;
– формування інноваційної культури;
– проведення комплексу занять, що сприяли формуванню управлінських умінь, навичок;
– організація творчих зустрічей із досвідченими керівниками;
– педагогічна практика, стажування на базі кращих шкіл.
Для активізації навчального процесу на курсах, посилення його практичної спрямованості
проводилися семінарські, практичні заняття, дискусії, моделювання управлінських рішень,
педагогічних ситуацій, використовувалися активні, інтерактивні, діалогові форми роботи,
презентації.
Чільне місце відводилося педагогічній практиці на базі кращих освітніх установ, де
слухачі мали можливість безпосередньо ознайомитися зі змістом, організацією навчальновиховного процесу, управлінської діяльності, робочим місцем керівника, навчальноматеріальною базою.
На всіх курсах поширювався досвід директора НВК с. Залізниця Любешівського
району з питань застосування проектних технологій в організації навчально-виховного
процесу в управлінській діяльності, схвалений науково-методичною радою Інституту в
2015 році.
У міжкурсовий період підвищенню кваліфікації керівників ЗНЗ сприяли різні форми
навчання: семінари, семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради, які, як правило,
проводилися на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Для керівників базових шкіл організовано проблемні семінари з тем:
– «Удосконалення управлінської діяльності керівника школи з розвитку особистості учня»
(14.04, Рожищенський район).
– «Соціально-педагогічне партнерство в умовах сучасного освітнього середовища» (03.11,
Старовижівський район).
Для новопризначених керівників ЗНЗ проведено семінари-практикуми:
– «Управлінський супровід формування здорового способу життя у школі» (12.04, м. Луцьк).
– «Сучасні підходи до управління навчальним закладом у контексті модернізації освіти»
(18.10, Луцький район).
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Підрозділ,
відповідальний
Кафедра менеджменту освіти,
Сташенко М. О.,
Корнейко А. О.,
Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.,
Рудь О. В.,
Турчик І. В.

Назва заходу
«ЗНО–2016: традиції
та перспективи»
(проблемний семінар
для керівників ЗНЗ
І–ІІІ ступенів)

Дата
проведення
31.03

К-сть
учасників
40

Форма і
результати участі
Виступи, презентація,
інформація на сайті
ВІППО

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо
Організація та проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2016» в номінаціях: «Математика», «Англійська мова», «Історія», «Захист Вітчизни».
(Січень, Шинкарук І. В., Сусь С. І., Бацмай С. А., Мочкіна Л. І., Дикий О. Ю.).
Підготовка матеріалів переможців ІІ (обласного) туру до участі у заключному турі конкурсу.
(Лютий-березень, Шинкарук І. В., Сусь С. І., Бацмай С. А., Мочкіна Л. І., Дикий О. Ю.).
Тренувальні збори переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2016» в номінаціях: «Математика», «Англійська мова», «Історія», «Захист Вітчизни».
(Лютий, Шинкарук І. В., Сусь С. І., Бацмай С. А., Мочкіна Л. І., Дикий О. Ю.).
Відкриття третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у
номінації «Захист Вітчизни». (14.04, Шинкарук І. В., Червінська Н. Л., Дикий О. Ю., Майко С. М.).
Закриття третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у
номінації «Захист Вітчизни». (22.04, Шинкарук І. В., Червінська Н.Л., Дикий О. Ю.,
Майко С. М.).
Свято вшанування учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в
номінаціях: «Математика», «Англійська мова», «Історія», «Захист Вітчизни». (Травень,
Шинкарук І. В., Червінська Н. Л., Сусь С. І., Бацмай С. А., Мочкіна Л. І., Дикий О. Ю.).
Науково-методичний супровід організації та проведення І районного (міського) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» в номінаціях: «Музичне мистецтво»,
«Інформатика», «Біологія», «Початкова освіта». (Вересень-жовтень, Шинкарук І. В.).
Науково-методичний супровід організації та проведення ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». (Листопад-грудень, Шинкарук І. В.).
«Учитель року – 2016»
Проведено обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях:
«Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».
У ІІ (обласному) турі Конкурсу брали участь 58 педагогів з п’ятнадцяти районів та міст
Ковеля, Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська. З них: 15 педагогів у номінації
«Математика», 14 – «Історія», 15 – «Англійська мова», 14 – «Захист Вітчизни».
З учасників обласного туру мають кваліфікаційну категорію:
– 26 – вищу;
– 15 – першу;
– 15 – другу;
– два – «спеціаліст».
З них 12 учителів мають педагогічні звання.
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Порівняно з попереднім конкурсом склад учасників обласного туру за педагогічним
стажем змінився у сторону досвідчених колег: 17 мають стаж до 10 років, переважають ті, які
працюють від 10 до 20 років, – 23 особи, 18 учасників мають стаж понад 20 років.
Серед учасників обласного туру – 38 педагогів із сільських шкіл, 20 – міських (15 –
гімназій, п’ять – ліцеїв).
Відділи освіти Горохівської, Луцької, Іваничівської, Любомльської, Рожищенської,
Ковельської райдержадміністрацій та управління освіти Луцької міської ради представили
учасників у всіх чотирьох номінаціях конкурсу.
У цьому році успішно виступили вчителі міста Луцька, які стали переможцями у трьох
номінаціях та лауреатами в одній. Лауреатами у трьох номінаціях стали педагоги міста
Нововолинська; у двох – міста Ковеля та Горохівського, Старовижівського, Луцького
районів; в одній – Ківерцівського, Любешівського, Любомльського, Маневицького районів.
В одній номінації здобув перемогу педагог Волинського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою.
Слід відмітити активну роботу з творчими педагогами методичних кабінетів міст Луцька
(Лещенко З. Б.) та Ковеля (Верчук С. С.), Нововолинська (Хвіщук О. В.), Маневицького
(Пацаманюк С. В.), Ратнівського (Ганжа Т. А.), Горохівського (Вітинська О. Ф.),
Старовижівського (Демчук Г. В.), Луцького (Врублевська О. Й.) районів, Волинського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою (Угринович Г. П.).
Відповідно до визначених оргкомітетом умов та порядку проведення Конкурсу
знайомство членів журі з матеріалами конкурсантів відбулося заочно, а саме шляхом
перегляду їх Інтернет-ресурсу, що надало можливість скоротити термін проведення
Конкурсу та досконало ознайомитись з матеріалами конкурсантів.
Зазнали суттєвих змін і конкурсні випробування, і це нововведення дало можливість
кожному вчителеві всебічно розкрити свій науковий і творчий потенціал. Новим конкурсним
випробуванням для учасників була робота з перевірки навичок використання ІКТ у
практичній діяльності вчителя.
Перевіривши результати виконаної роботи, члени журі зазначили, що конкурсанти
показали достатній рівень сформованості системи вмінь професійно орієнтованого
використання ІКТ, наявність знань про дидактичні можливості ІКТ у навчанні, а також
творчого потенціалу та позитивної мотивації до використання ІКТ у професійній діяльності.
Конкурс засвідчив високий рівень підготовки учасників, які продемонстрували
професійну майстерність, глибоку обізнаність із сучасними досягненнями психологопедагогічної науки в галузі дидактики, методики викладання відповідних предметів,
розуміння головної мети освіти – реалізації нової стратегії навчання як важливої складової
розвитку особистості, створення освітньої моделі, яка б відповідала потребам сьогодення та
забезпечувала реалізацію освіти впродовж усього життя. Свої ідеї і творчі знахідки вони
вдало втілювали під час проведення майстер-класів, конкурсних уроків, демонструючи
інноваційні форми роботи з учнівськими колективами.
Переможцями ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» стали:
Попович Юрій Васильович, вчитель предмета «Захист Вітчизни» Волинського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою;
Романюк Євгенія Валеріївна, вчитель англійської мови КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької
міської ради»;
– Бортник Аліна В’ячеславівна, вчитель математики КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»;
99

– Свинчук Анатолій Васильович, вчитель історії КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14
ім. Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області».
Результатом злагодженої спільної праці методичних служб навчальних закладів, відділів
(управлінь) освіти, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти стали успішні
виступи переможців обласного туру в заключному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2016» (один переможець – Попович Юрій Васильович, учитель предмета «Захист
Вітчизни» Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, та
два фіналісти – Романюк Євгенія Валеріївна, вчитель англійської мови КЗ «Луцька гімназія
№ 18 Луцької міської ради», і Свинчук Анатолій Васильович, вчитель історії КЗ «Луцький
НВК “Гімназія № 14 ім. Василя Сухомлинського” Луцької міської ради»).
«Учитель року – 2016» у номінації «Захист Вітчизни»
З 14 по 22 квітня 2016 року в місті Луцьку проходив ІІІ (заключний) тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016», у цій номінації в рамках якого пройшли урочисте відкриття
та закриття, різноманітні конкурсні випробування.
Після впровадження в 2006-му предмета «Захист Вітчизни» до навчальних програм
вчителі з цієї дисципліни в конкурсі «Учитель року» змагалися вперше. Двадцять п’ять
переможців другого туру з усіх областей і столиці прибули до Луцька, щоб виявився
найкращий.
17 квітня 2016 року підбито підсумки відбіркового етапу заключного туру конкурсу в
номінації «Захист Вітчизни». За результатами конкурсних випробувань («Інтернет-ресурс»,
«Майстер-клас», «Тестування з фахової майстерності») голова фахового журі туру
Олександр Бондаренко оголосив фіналістів.
Ними стали представники таких областей: Ю. Попович із Волинської, С. Гапанчак із
Рівненської, А. Олійников із Київської, Г. Свірідов із Хмельницької, М. Дикусар із
Миколаївської, А. Максименко з Житомирської, О. Попков із Чернігівської, С. Савенко з
Кіровоградської, А. Хабюк із Чернівецької, С. Лоза з Дпіпропетровської, І. Бєліх із
Запорізької, І. Дзюба зі Львівської.
Дипломи учасника третього туру вручено: Р. Хринюку з Вінниччини, О. Баришу з
Полтавщини, В. Семидочному з Харківщини, С. Шоптенкові з Сумщини, О. Савельєву з
Донеччини, В. Фурманові з Києва, М. Дацюку з Херсонщини, В. Отземкові з Черкащини,
В. Бондареві з Тернопільщини, О. Качуріну з Луганщини, Б. Білому з Івано-Франківщини,
С. Бугрову з Одещини, В. Королю із Закарпаття.
У заключному турі конкурсу поєдналися досвід, набутий десятиріччями педагогічної
практики, та молодість — активна, ініціативна, талановита.
Конкурсні випробування показали, що педагоги прагнуть до оптимізації навчальновиховного процесу, створення умов для реалізації інтелектуального, творчого, фізичного
потенціалу дітей. Вони вдало поєднують сучасні педагогічні, інформаційно-комунікаційні
технології та традиційні способи викладання навчального предмета.
Учасники фінального етапу змагань всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в
номінації «Захист Вітчизни» показали, як вони використовують сучасні педагогічні
технології, інтерактивні форми та проектні методи навчання. При цьому більшість
конкурсантів демонстрували вміння створювати ситуації успіху, сприяти розвитку
пізнавального мислення учнів.
У ході випробувань учасники конкурсу представили цікаві методичні знахідки,
оригінальні ідеї. Серед тем майстер-класів були: використання інтерактивних технологій
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навчання; застосування проблемних методів викладання, інформаційно-комунікаційних
технологій; практичні теми, які ґрунтувались на досвіді ведення бойових дій в умовах АТО.
У ході конкурсного випробування «Урок» фіналісти продемонстрували глибину і широту
знань, вільне володіння традиційними та сучасними засобами, методами й технологіями
організації навчально-виховного процесу. Крім того, вчителі були прикладом досконалого
виконання практичних прийомів та елементів стройової, тактичної, вогневої, медичної та
фізичної підготовки.
Впевнено можна стверджувати, що кращі вчителі предмета «Захист Вітчизни»
зорієнтовані на успіх та постійне самовдосконалення. Вони професійні, компетентні,
конкурентоспроможні, здатні творчо розв’язувати професійні завдання, самостійно й
відповідально приймати рішення, відкриті для обміну досвідом, готові представляти свої
педагогічні знахідки та методичні напрацювання.
Переможцем конкурсу став Юрій Попович, учитель Волинського обласного ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою.
12–13 вересня 2016 року в місті Луцьку на базі цього закладу проходив всеукраїнський
семінар у рамках школи педагогічної майстерності «Педагогічний стартап» для методистів
з предмета «Захист Вітчизни».
На пленарному засіданні учасники семінару обговорили особливості проведення
всеукраїнського конкурсу з цієї номінації, ІІІ (заключний) тур якого проходив Луцьку.
Практична частина семінару включала презентацію досвіду роботи переможця
та лауреатів конкурсу. Юрій Попович, переможець конкурсу, учитель цього ліцею, провів
комплексне заняття з предмета «Захист Вітчизни». Учасники змогли побачити фрагменти
уроків з прикладної фізичної, стройової, тактико-вогневої підготовки.
Другий день семінару проходив на військовому полігоні 14-ї окремої механізованої
бригади міста Володимира-Волинського. Комплексний вогневий урок з десятикласниками
проводили офіцери Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою та інструктори бригади. Учасники семінару мали можливість вправлятися
у прицільній стрільбі з різних видів стрілецької зброї.
Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
Організація та проведення обласного етапу цього конкурсу у 2015/2016 навчальному році
здійснювалось на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015
№ 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості”», відповідного наказу управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 15.10.2015 № 193
«Про проведення 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у
2015/2016 навчальному році».
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації «Про підсумки 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у
2015/2016 навчальному році» від 21.03.2016 № 158 визначено переможців обласного етапу
конкурсу в номінаціях:
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«Керівник гуртків та секцій дослідницько-експериментального напряму» (наукове
відділення фольклористики, секція «Фольклористика») – Коваль Оксану Миколаївну,
керівника секції комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»;
«Керівник гуртків та секцій дослідницько-експериментального напряму» (наукове
відділення мистецтвознавства, секція «Мистецтвознавство») – Остренко Надію Миколаївну,
керівника гуртків Станції юних техніків Любомльської районної ради;
«Керівник біологічного гуртка» – Борсук Наталію Петрівну, керівника гуртків
комунального закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради»;
«Керівник екологічного гуртка» – Скрипку Миколу Петровича, керівника гуртків
Старовижівського будинку школяра; Москальчук Людмилу Миколаївну, керівника гуртків
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;
«Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» – Черній Лесю Яківну, керівника
гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про підсумки першого
(заочного) туру та проведення другого (очного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело
творчості” у 2016 році» від 20.07.2016 № 861 переможцями першого (заочного) туру 3-го
етапу конкурсу від Волинської області стали Коваль Оксана Миколаївна, керівник секції
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» та Остренко Надія
Миколаївна, керівник гуртків Станції юних техніків Любомльської районної ради, отримали
друге та третє місця відповідно у другому (очному) турі 3-го етапу Всеукраїнського
конкурсу згідно з заявленими номінаціями. (Січень–березень, Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів
Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році здійснювалась
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2016 № 70 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2016 році» та відповідного наказу управління освіти,
науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 29.02.2016 № 102 «Про
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти».
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації «Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 06.07.2016 № 388
визначено переможців І етапу конкурсу:
у категорії «Навчальні програми за дослідницько-експериментальним напрямом»:
– рукопис «Збірник навчальних програм для секції “Робототехніка”» (автори: Бурбела
Олена Федорівна, методист; Пахачук Сергій Сергійович, Оніщук Ігор Петрович, керівники
гуртків комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»);
– рукопис
«Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму секції “Матеріалознавство”» (автор Гулай Ольга Іванівна,
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кандидат хімічних наук, доцент Луцького національного технічного університету, керівник
гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»);
у категорії «Навчальна література за дослідницько-експериментальним напрямом»:
– рукопис «Організація науково-дослідницької роботи слухачів відділення комп’ютерних
наук МАН України» (автори: Мазурик Валерій Володимирович, завідувач відділу; Процик
Анатолій Петрович, керівник гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук», вчитель інформатики навчально-виховного комплексу «Колківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – ліцей» Маневицького району);
– рукопис «Методичні рекомендації “Арифметична та геометрична прогресія”» (автор
Миронюк Лілія Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент СНУ імені Лесі
Українки, керівник гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»);
– рукопис «Навчальний посібник “Практикум з астрономії”» (автор Шигорін Павло
Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент СНУ імені Лесі Українки, керівник
гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»);
у
категорії
«Навчальні
програми
дослідницько-експериментального/художньоестетичного напряму:
– рукопис «Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального
напряму секції “Літературна творчість”» (автор Ковальчук Леся Григорівна, керівник секції
«Літературна творчість» комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»);
у категорії «Навчальна література за дослідницько-експериментальним/екологонатуралістичним напрямом»:
– рукопис «Методичні вказівки до проведення практичних робіт “Вікова фізіологія з
основами валеології”» (автори: Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук,
доцент СНУ імені Лесі Українки, керівник гуртка валеології комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук»; Шевчук Тетяна Яківна, кандидат біологічних
наук, доцент СНУ імені Лесі Українки, керівник гуртка біології комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук»);
у категорії «Навчальна література за науково-технічним напрямом»:
– рукопис «Методичні рекомендації “Інтеграція технології веб-квесту в освітній
навчальний простір”» (автори: Оксіньчук Тетяна Василівна, завідувач інформаційнотехнічного відділу; Соловей Ірина Василівна, методист інформаційно-технічного відділу
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації). (Березень–червень, Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
У співпраці з методистами Р(М)МК організація і проведення фестивалю уроків курсів
духовно-морального спрямування (ЗНЗ Волинської обл.). (Січень, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу ХІ Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2016». (26–27.02,
Сташенко М. О., Рудь О. В., ВІППО).
5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
Основними напрямками роботи Волинського ІППО з обдарованими дітьми є:
– організація та проведення наукових досліджень з питань навчання і виховання
обдарованої молоді;
– впровадження ефективних методик, засобів і технологій для навчання, виховання
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і розвитку обдарованої молоді;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють з
обдарованими дітьми;
– науково-методичне забезпечення роботи педагогів з обдарованою молоддю;
– організація, проведення та фінансування всеукраїнських учнівських олімпіад і
конкурсів;
– проведення інтелектуальних змагань для обдарованої учнівської молоді, сприяння участі
у всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;
– узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи навчальних закладів нового
типу з питань організації роботи з обдарованими дітьми.
В Інституті склалася певна система роботи з обдарованими дітьми, зокрема:
– розроблено завдання для проведення ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад;
– забезпечено організаційне проведення ІІІ (обласного) етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад;
– проведено відбірково-тренувальні збори до ІV етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад;
– організовано участь команд Волинської області у ІV етапі всеукраїнських учнівських
олімпіад.
Проведено в області Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок – 2016
(весняний і осінній етапи)» (Савош В. О. – координатор в області та м. Луцьку, Мацюк Л. М. –
координатор у м. Луцьку).
Взято участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із фізики, СНУ імені Лесі Українки (17.03–18.03, Савош В. О.).
Взято участь у роботі оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з фізики, СНУ імені Лесі
Українки (29.11–09.12) (Савош В. О.).
Взято участь у журі ХІІ Всеукраїнського турніру з економіки. (ХІІ Всеукраїнський турнір
з економіки в м. Житомирі, дві команди Волинської області отримали дипломи І та ІІ
ступенів). Науково-методичний супровід ІІІ Всеукраїнського заочно-дистанційного турніру з
фінансової грамотності (дві команди: з м. Луцька та м. Нововолинська). (Гребенюк Т. С.).
Забезпечено науково-методичний супровід ХІІІ обласної математичної олімпіади імені
М. П. Кравчука (заочний тур – січень-травень, очний – листопад), XІХ Всеукраїнського
турніру юних математиків. Організовано і проведено відбірково-тренувальні збори з
підготовки та формування команди школярів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики. (Лютий, Трачук Т. В.).
Забезпечено науково-методичний супровід та організаційну діяльність обласної школи
для обдарованих дітей з математики для учнів 1–4, 5–7 класів на базі ВІППО. Проведено
практичні заняття з розв’язування нестандартних задач математичних олімпіад для учнів
Горохівського, Іваничівського, Ківерцівського і Локачинського районів, міст Луцька і
Нововолинська, Волинського і Нововолинського ліцеїв-інтернатів. (Трачук Т. В.).
Вивчено питання щодо організації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх
навчальних закладах Володимир-Волинського району. Надано необхідну науково-методичну
допомогу: проведено семінар-практикум для вчителів математики та практичне заняття з
розв’язування нестандартних задач математичних олімпіад для учнів літньої школи. Заходи
проводилися на виконання: наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
від 16.03.2016 р. № 142 «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
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олімпіади 2015/2016 навчального року» п. 6.3.; наказу ВІППО від 18.05.2016 р. № 56-од «Про
надання методичної допомоги щодо роботи з обдарованими дітьми». (Трачук Т. В.).
Проведено семінари-практикуми для вчителів математики (за запитами вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів районів, міст). (Трачук Т. В.).
Організовано проблемний семінар «Аналіз підходів до розв’язування задач
Всеукраїнського турніру юних математиків» для вчителів математики – керівників команд,
які беруть участь у відбірних етапах Всеукраїнського турніру юних математиків.
Проведено шість занять семінару. (м. Луцьк, ВІППО, Трачук Т. В.).
– «Формування дослідницьких умінь старшокласників при вивченні математики» (15.05).
– «Методика розв’язування задач з алгебри і теорії чисел: вимоги до їх оформлення» (15.06).
– «Методи розв’язування нестандартних математичних задач засобами математичного
аналізу» (17.07).
– «Методика розв’язування планіметричних задач: вимоги до їх оформлення» (22.08).
– «Методика розв’язування нестандартних задач специфічної тематики: вимоги до їх
оформлення» (07–08.09).
– «Презентації розв’язань задач турніру юних математиків: вимоги до їх оформлення»
(04.10).
У фінальному етапі ХІХ Всеукраїнського турніру юних математиків імені Професора
М. Й. Ядренка стали призерами: збірна команда Волинської області (третє місце) і команда
Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (третє місце).
Забезпечено участь у міжнародних конкурсах та учнівських програмах, організованих
Американськими радами (Програма учнівського обміну в рамках програми FLEX) та
Посольством США в Україні. (Бацмай С. А.).
Організовано та проведено обласний літературний конкурс декламаторів польської поезії
імені Юліуша Словацького (52 учасники). (15.04, Бондарук Л. М.).
Організовано та проведено Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений
Шевченківським дням – ІІІ етап:
– організаційне забезпечення проведення ІІІ етапу;
– підготовка звіту й заявки на участь у IV етапі та забезпечення участі учнів у ньому.
(Січень–лютий, Сова О. О., Мочкіна Л. І.).
Організовано та проведено Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
(IV етап – січень, ІІ етап – листопад, ІІІ етап – грудень):
– підготовка завдань для проведення ІІ етапу;
– підготовка завдань для проведення ІІІ етапу;
– організаційне забезпечення проведення ІІІ етапу;
– підготовка звіту й заявки на участь у IV етапі та забезпечення участі учнів у ньому;
– організаційне забезпечення проведення ІV етапу. (Сова О. О.).
Організовано та проведено Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка (IV етап – лютий, ІІ етап – жовтень, ІІІ етап – листопад):
– підготовка завдань для проведення ІІ етапу;
– підготовка завдань для проведення ІІІ етапу;
– організаційне забезпечення проведення ІІІ етапу;
– підготовка звіту й заявки на участь у IV етапі та забезпечення участі учнів у ньому;
– організаційне забезпечення проведення ІV етапу. (Сова О. О.).
Організовано проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».
(Сова О. О.).
105

Організовано проведення І Міжнародної гри зі світової (української і зарубіжної)
літератури «Sunflower» – 2016 для учнів 1–11 класів загальноосвітніх та професійнонавчальних закладів. (Жовтень–листопад, Бондарук Л. М.).
Організовано участь учнів у складанні іспитів з англійської мови міжнародного зразка
CAMBRIDGE EXAMS (рівнів А1 – В2). (Бацмай С. А.).
Організовано участь учнів у складанні іспитів з французької мови міжнародного зразка
DELF (рівнів А1 – В2). (Ураєва І. Г.).
Організовано та проведено літературно-мистецьке свято для учнів, які вивчають польську
мову, «Різдво йде!». (16.12, Бондарук Л. М.).
Проведено фінальний етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (лютий 2016 року), у якому взяли участь
142 учні 5–11 класів загальноосвітніх, 45 учнів професійно-технічних та 26 студентів вищих
навчальних закладів Волинської області. Переможцями фінального етапу стало 10 учнів ЗНЗ,
триучні ПТНЗ та сім студентів ВНЗ. (Сова О. О.).
Проведено ІІ (районний/міський) та ІІІ (обласний) етапи VІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІ етап –
жовтень, ІІІ етап – листопад 2016 року), у якому взяли участь 146 учнів 5–11 класів
загальноосвітніх, 20 учнів професійно-технічних та 24 студенти вищих навчальних закладів
Волинської області. (Сова О. О.).
Проведено фінальний етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика (30 січня 2016 р.), у якому взяли участь 27 учнів 3–11 класів загальноосвітніх, дев’ять
учнів професійно-технічних та 12 студентів вищих навчальних закладів Волинської області.
Переможцем фінального етапу стала студентка Луцького педагогічного коледжу Ванюк
Ольга. (Сова О. О.).
Проведено ІІ (районний/міський) та ІІІ (обласний) етапи ХVІІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (10 грудня 2016 р.), у якому взяли участь 186 учнів 3–11
класів загальноосвітніх, 25 учнів професійно-технічних та 28 студентів вищих навчальних
закладів Волинської області. (Сова О. О.).
Проведено ІІІ етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Література».
На конкурс надійшло 66 робіт. Для участі у ІV етапі цього конкурсу в Інститут модернізації
освіти у м. Київ надіслано п’ять робіт. Переможцем фінального етапу у номінації
«Література» визнано роботу учня 10 класу Навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий садок» с. Річиця Ратнівського району Волинської
області Самарчука Володимира. (Сова О. О.).
У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2016» взяли участь
956 школярів Волині. З них дипломи отримали: золото – 56; срібло – 169; бронза – 622.
Проведено ІІІ етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія
України і державотворення». На конкурс надійшло 46 робіт, 23 учні зайняли І, ІІ, і ІІІ місця.
Для участі у ІV етапі цього конкурсу у м. Київ надіслано п’ять робіт. Ганіч Валентина,
учениця загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського району, вийшла
переможцем ІV етапу. (Мочкіна Л. І.).
Проведено VІ Всеукраїнську гру «Соняшник», визначено переможців всеукраїнського,
обласного та регіонального рівнів, нагороджено дипломами й цінними призами від творчого
об’єднання «Соняшник». (Сова О. О.).
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У І Міжнародній грі зі світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower» – 2016
для учнів 1–11 класів загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів взяв участь
1891 учень Волинської області. (Бондарук Л. М.).
Організовано та проведено VІІ Міжнародну природознавчу гру «Геліантус – 2016» (15.12).
До участі у грі залучено 4091 учня із 213 загальноосвітніх навчальних закладів області.
(Тирак Р. О.)
Здійснено підготовку до участі (члени оргкомітету) волинських школярів у
ІХ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії». Розробка завдань, укладання тестів на
знання Біблії для різних вікових категорій учнів, консультування педагогів. Взяли участь
43 волинських школярі. Вибороли п’ять перших, три других, чотири третіх місця. (22.04;
13.05; 03.06, Сташенко М. О., Рудь О. В., Національний університет «Острозька академія»).
Узагальнений аналіз участі команди Волинської області в IV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 н. р. (Мацюк Л. М.):
Загальна кількість учасників І–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 н. р.
по Волинській області
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Участь у Волинській учнівській Інтернет-олімпіаді у 2016 р.
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6. Науково-методичний супровід виховної роботи
Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації пройшли 544 працівники таких категорій:
– заступники директорів шкіл з виховної роботи (Никитюк І. В.);
– педагоги-організатори, класні керівники (Никитюк І. В.);
– педагоги-організатори (очно-дистанційна форма навчання) (Іванова В. П.);
– шкільні бібліотекарі (Никитюк І. В., Іванова В. П.);
– вчителі музичного мистецтва та художньої культури (інтегрований курс «Мистецтво»)
(Червінська Н. Л.);
– вчителі фізичної культури (Дикий О. Ю.);
– вчителі фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» (Дикий О. Ю.);
– вчителі предмета «Захист Вітчизни» (Дикий О. Ю.);
– вчителі основ здоров’я та предмета «Захист Вітчизни» (ОМЗ) (Дикий О. Ю.);
– вчителі основ здоров’я (Дикий О. Ю.);
– інструктори з фізичної культури, керівники гуртків (Дикий О. Ю.);
– вчителі фізичної культури і предмета «Захист Вітчизни» (очно-дистанційна форма
навчання) (Дикий О. Ю.);
– вчителі основ здоров’я (очно-дистанційна форма навчання) (Дикий О. Ю.).
Протягом року працівники Інституту організували і провели:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

2

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

3

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

4

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

Назва заходу
Постійно діючий семінар
методистів з виховної роботи,
методистів, заступників
директорів з виховної роботи,
керівників методоб’єднань,
класних керівників
«Національно-патріотичне
виховання дітей та молоді –
пріоритетна складова
виховної системи»
Семінар для методистів
з виховної роботи районних
(міських) методичних
кабінетів «Формування
превентивного середовища
як основа ефективної
реалізації моделі виховної
системи освітнього закладу»
Обласна школа ППД на базі
КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 ім. В. О. Сухомлинського”» «Школа –
центр національнопатріотичного виховання
школярів»
Бібліотечна секція «Роль
шкільної бібліотеки
у формуванні національної
свідомості учнів» у рамках
XXІІІ Всеукр. пед. читань
«Василь Сухомлинський
у діалозі з сучасністю: Щоб
у серці жила Батьківщина»
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Дата
проведення

Кількість
учасників

04.02

25

Форма
підведення
підсумків
Виступ

30.03

20

Виступ

26.04,
16.11

30

Виступ

15.09

30

Виступ

Складено висновок на методичну розробку «Організація дозвілля як засіб виховання
громадянина-патріота та всебічно розвиненої особистості» Комаринської Г. В., педагогаорганізатора навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –
ліцей» Маневицького району. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Складено висновок на програму гуртка еколого-натуралістичного напряму «Юні
орнітологи» для учнів 3–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Лопатюк Т. А.,
вчителя початкових класів Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2
Нововолинської міської ради. (Никитюк І. В.).
Систематизовано матеріали досвіду роботи заступника директора з виховної роботи
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Садів Луцького району Ящука В. Я. «Національне виховання – виховання
патріота, громадянина України». (Никитюк І. В.).
Проведено оцінювання конкурсних матеріалів обласного конкурсу методичних моделей
виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість». (Никитюк І. В., жовтень,
ВОЕНЦ).
Проведено оцінювання конкурсних матеріалів обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу авторських програм, навчально-методичних розробок, рукописів навчальної
літератури, віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.
(Никитюк І. В., листопад, ВОЕНЦ).
7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних
закладів освіти
У 137 ЗНЗ області запроваджено інклюзивну форму навчання, відкрито 214 інклюзивних
класів, у яких навчається 239 дітей з особливими потребами.
З метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, що
працюють в умовах інклюзивної форми навчання, протягом 2016 року організовано одну
групу курсів підвищення кваліфікації, якою охоплено 20 асистентів-учителів.
Головним завданням курсової підготовки було:
– науково-практична та методична підготовка вчителів до реалізації навчально-виховних
завдань на сучасному етапі запровадження інклюзивної форми навчання;
–
забезпечення
зміни
психологічних
установок,
стереотипів,
мислення,
самовдосконалення у роботі з дітьми з особливими потребами;
– підвищення професійної компетентності, допомога в освоєнні сучасних освітніх
технологій у викладанні в умовах інклюзивної форми навчання;
– прогнозування та спрямування змісту методичної роботи на формування нового
педагогічного мислення, збагачення його надбаннями вітчизняної та зарубіжної прогресивної
педагогічної думки у корекційній освіті.
З метою активізації навчального процесу на курсах, посилення практичної діяльності
проводилися лекції (класичні, інтерактивні, проблемні тощо), практичні й семінарські
заняття, майстер-класи, конференції з обміну досвідом, індивідуальні та групові
консультації, самостійна робота, тестування, виконання та захист творчих робіт.
Особлива увага приділялася педагогічній практиці на базі ЗНЗ, ДНЗ з інклюзивними класами,
групами, де слухачі мали можливість ознайомитися зі специфікою роботи, плануванням,
досвідом роботи асистентів-учителів, вихователів з інклюзивного навчання, відвідали цикл
уроків, занять, ознайомились із методикою, плануванням корекційно-розвиткової роботи
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із дітьми з особливими освітніми потребами, корекційні заняття, заняття гуртків, переглянули
творчі доробки школярів, вихованців.
Однією з ланок державної системи освіти є спеціальна загальноосвітня школа, де
навчаються і виховуються діти з вадами психічного та фізичного розвитку.
Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації пройшли 147 працівників таких категорій:
– вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл – 89;
– логопедів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл та ДНЗ – 32;
– вихователів груп продовженого дня та пришкільних інтернатів – 26.
Для удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників шкілінтернатів, спецшкіл, НРЦ, груп продовженого дня та пришкільних інтернатів протягом 2016
року організовано три групи курсів підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів та
спецшкіл, дну групу логопедів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл та ДНЗ, дну
групу вихователів груп продовженого дня та пришкільних інтернатів, у ході яких
розглядались питання:
– науково-практичної та методичної підготовки педагогів до реалізації навчальновиховних завдань на сучасному етапі;
забезпечення
зміни
психологічних
установок,
стереотипів,
мислення,
–
самовдосконалення у роботі з дітьми із особливими потребами;
– підвищення професійної компетентності, допомога в освоєнні сучасних освітніх
технологій у навчанні та вихованні учнів інтернатних навчальних закладів та груп
продовженого дня;
– прогнозування та спрямування змісту методичної роботи на формування нового
педагогічного мислення, збагачення його надбаннями вітчизняної та зарубіжної прогресивної
педагогічної думки у корекційній освіті.
Особлива увага приділялася педагогічній практиці на базі інтернатних навчальних
закладів, ЗНЗ, ДНЗ групами, де слухачі мали можливість ознайомитися із системою роботи
вчителів-логопедів, вихователів шкіл-інтернатів, спецшкіл, НРЦ, вихователів груп
продовженого дня, специфікою роботи, плануванням, із досвідом роботи кращих вчителів,
вихователів, відвідали цикл виховних заходів, спортивно-оздоровчих годин, самопідготовок,
логопедичних занять, ознайомились із методикою, плануванням роботи з дітьми із
особливими освітніми потребами, вихованцями шкіл-інтернатів, спецшкіл та НРЦ.
8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається через
різні спрямування.
Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації пройшли 580 працівників таких категорій:
– вихователі ДНЗ першої та вищої категорій – 5 груп (113);
– вихователі ДНЗ другої категорії – 3 групи (79);
– вихователі ДНЗ – 6 груп (164);
– вихователі груп раннього віку – 1 група (26);
– завідувачі ДНЗ – 2 групи (65);
– вихователі-методисти ДНЗ (за посадою) – 1 група (22);
– керівники музичні ДНЗ – 2 групи (57);
– інноваційні технології в дошкільній освіті – 1 група (27);
– вихователі ДНЗ «Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 Піддубної Л. А.
Використання методу проектів в освітньому процесі ДНЗ» – (27).
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Розподіл слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями
Вихователі ДНЗ першої та вищої категорій (113);

27

27

Вихователі ДНЗ другої категорії (79)

113

57

Вихователі ДНЗ (164)

22
Вихователі груп раннього віку (26)

79

65

Завідувачі ДНЗ (65)
Вихователі-методисти ДНЗ (за посадою) (22)

26

Керівники музичні ДНЗ (57)

164

Інноваційні технології в дошкільній освіті (27)
Вихователі ДНЗ «Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 Піддубної Л. А.
Використання методу проектів в освітньому процесі ДНЗ» (27)

У 2016 р. діяльність методичної служби дошкільної освіти була зорієнтована на
реалізацію освітньої роботи відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів, державних
програм, нормативних актів та річного плану роботи ВІППО.
Діяльність відділу початкового навчання та дошкільного виховання була зорієнтована на
створення умов, які сприяють професійному становленню педагогів, їх творчому зростанню,
залученню до інновацій, дослідництва, пошуку, експериментування.
Основні завдання відділу спрямовувалися на запровадження освітянами області тих
інновацій, елементів вітчизняного та зарубіжного перспективного педагогічного досвіду, які
сприяють ефективній діяльності.
Нині освіта, зокрема дошкільна, перебуває на шляху чергових змін. Очікується прийняття
нової редакції Закону України «Про освіту». Розроблено критерії визначення рівня розвитку
дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарій їх практичного
застосування.
Втілення ідей проблемного питання «Підвищення якості дошкільної освіти через
модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності педагогічних
працівників» вимагала вирішення в системі методичної роботи конкретних завдань:
– формування змісту та напрямів використання в навчально-виховному процесі новітніх
методів, принципів, технологій;
– створення можливості онлайн-формату та інших сучасних моделей підвищення фахової
компетентності, методичної культури, професійного й творчого зростання педагогів;
– методичного забезпечення складових освітньої діяльності для розвитку науковопошукових здібностей вихованців, творчої самореалізації освітян та зростання іміджу
навчальних закладів.
Педагоги дошкільних навчальних закладів області взяли активну участь у всеукраїнських
заходах:
Всеукраїнський фестиваль-огляд «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного
виховання дошкільників». (01.02–25.04, 16 ДНЗ).
Всеукраїнський фестиваль-огляд кращого досвіду роботи з навчання англійської мови у
ДНЗ «Hello, English». (10.03–10.06, п’ять ДНЗ).
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Всеукраїнський огляд досвіду роботи управлінь освіти і ДНЗ з питань організації та
розвитку дошкільної освіти. (30.05–30.08, чотири ДНЗ).
Відео та паперові матеріали були розміщені на порталі Pedpresa. Лауреатами стали
педагоги ДНЗ № 13, 10, 23 м. Луцька.
Всеукраїнська фотовиставка «Сучасний дитячий садок» (серпень). Кращі фото направлено
до Києва на експозицію до всеукраїнського Дня дошкілля.
Для підвищення якості освіти вихователі, вихователі-методисти, музичні керівники,
завідувачі опановували технології психолого-педагогічного проектування, впровадження
особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів, налагоджували тісну
взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.
Чудовою нагодою для обміну досвідом, активізації творчого потенціалу, професійного
саморозвитку педагогів є семінари, майстер-класи, тренінги, круглі столи, творчі майстерні,
фестиваль педагогічних ідей, психолого-педагогічний брейнстормінг, психологопедагогічний турнір, методичний практикум, методичний діалог.
Для вирішення завдань з даної теми було проведено 23 методичних заходи, в яких взяли
участь 942 педагоги дошкільних навчальних закладів: три засідання постійно діючого
семінару-практикуму, фестиваль педагогічних ідей, авторська школа, два засідання школи
молодого педагога, два майстер-класи, три засідання круглих столів з педагогами, два
психолого-педагогічні тренінги, творча майстерня, навчально-практичний семінар, три
фестивалі-огляди, психолого-педагогічний брейнстормінг, психолого-педагогічний турнір,
методичний практикум, методичний діалог.
Постійно діючий семінар-практикум для спеціалістів, методистів з питань дошкільної
освіти міських (районних) управлінь (відділів) освіти:
Фестиваль педагогічних ідей «Грані педагогічної майстерності» на базі дошкільних
навчальних закладів міста Володимира-Волинського. (24.02, 58 учасників, Березіна О. М.).
Інструктивно-методична нарада з питань підсумків роботи за 2015/2016 навчальний рік
та завдань на 2016/2017 навчальний рік. (24.06, 20 учасників, ВІППО, Березіна О. М.).
«Національно-патріотичне виховання на традиціях
українського народу в
малокомплектному дошкільному навчальному закладі». (20.10, Турійський район,
58 учасників, Березіна О. М.).
Школа молодого педагога: «Ефективність застосування педагогічних технологій
мовленнєвого розвитку дітей» (28.01, ВІППО, 20 учасників, Березіна О. М.).
«Особливості комунікативно-мовленнєвої активності дітей (в умовах вільного
спілкування з ровесниками, з дорослими, під час ігрової діяльності в умовах сім’ї тощо)».
(28.09, ВІППО, 25 учасників, Березіна О. М.).
Психолого-педагогічний брейнстормінг для завідувачів ДНЗ «Особистість керівника у
системі управління колективом дошкільного навчального закладу». (16.03, 32 учасники,
ВІППО, Березіна О. М.).
Методичний практикум з елементами психологічного тренінгу «Привіт! Я – конфлікт».
(12.04, ВІППО, 27 учасників, Березіна О. М., Остапйовський О. І.).
Майстер-клас вихователя ДНЗ № 10 Линник Т. А. «Особливості організації
театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі». (18.05, ДНЗ № 10 м. Луцька,
19 учасників, Березіна О. М.).
Майстер-клас для вихователів ДНЗ менеджера компанії DV-TOYS Лукянчук Л.
«Розвивальна термомозаїка». (11.11, ВІППО, 65 учасників, Березіна О. М.).
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Психолого-педагогічний турнір для вихователів ДНЗ «Мистецтво спілкування по
вертикалі». (16.11, ВІППО, 27 учасників, Березіна О. М.).
Методичний діалог «Педрада в дошкільному навчальному закладі». (13.12, ДНЗ № 13
м. Луцька, 42 учасники, Березіна О. М.).
Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька Л. А. Піддубної
«Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі». (30.05–10.06, ВІППО, ДНЗ № 23
м. Луцька, 27 учасників, Березіна О. М.).
Авторська школа вихователя-методиста ДНЗ № 10 м. Луцька Гніровської О. З. «Модель
організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі». (30.05–10.06, ВІППО,
ДНЗ № 10 м. Луцька, 22 учасники, Березіна О. М.).
Динамічна група «Моніторинг оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного
віку». (Протягом року, 14 учасників, Березіна О. М., методичні рекомендації).
Інформація про всі методичні заходи висвітлювалася на сайті ВІППО.
9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації пройшли 155 працівників таких
категорій:
– директори, методисти позашкільних навчальних закладів (Никитюк І. В.);
– керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (без визначення профілю)
(Никитюк І. В.);
– керівники гуртків позашкільних навчальних закладів: музичний профіль (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.);
– керівники гуртків позашкільних навчальних закладів: декоративно-прикладне мистецтво
(Никитюк І. В., Погонська О. М.);
– керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (без визначення профілю)
(Погонська О. М.);
– керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (без визначення профілю) за очнодистанційною формою навчання (Погонська О. М.).
Здійснено систематизацію навчальних програм з позашкільної освіти, що затверджені
місцевими органами виконавчої влади. (Погонська О. М.).
Складено висновок на методичну розробку «Підготовка вихованців туристичного гуртка
до організації та проведення походів» Ковальчука П. М., керівника туристсько-краєзнавчих
гуртків Маневицького центру творчості дітей та юнацтва. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Експертна оцінка навчальних програм з позашкільної освіти
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
дискусійного клубу «Філософія для дітей» Клімук І. М., керівника секції філософії
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата філософських
наук, старшого викладача кафедри релігієзнавства СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Філософія» (1-й рік навчання) Клімук І. М., керівника секції філософії комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата філософських наук, старшого
викладача кафедри релігієзнавства СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Хімія» (1-й рік навчання) Пахолюк І. В., керівника секції хімії комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя опорного освітнього закладу «Навчально115

виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія” смт Голоби» Ковельського
району. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Історія України та історичне краєзнавство» (1-й рік навчання) Кінд-Войтюк Н. В.,
керівника секції історії України та історичного краєзнавства комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата історичних наук, доцента кафедри нової
та новітньої історії України СНУ імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Фізика» (1-й рік навчання) Кобель Г. П., керівника секції фізики комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені
Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Протягом року працівники Інституту організували і провели:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

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

2

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

Назва заходу
Семінар для керівників,
методистів позашкільних навч. закл.
«Управлінсько-організаційний супровід
позашкільного
навчального закладу»
Круглий стіл пед. працівників позашкільних
навчальних закладів
«Участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів
“Джерело творчості” –
важливий чинник
популяризації
педагогічних здобутків
працівників ПНЗ»

Дата
проведення

Кількість
учасників

09.02

20

25.05

20

Форма
підведення
підсумків
Круглий стіл
«Позашкільний
навчальний заклад
– освітньо-виховна
система»
Публікація
у «Пед. пошуку»

VІ. Навчально-методична діяльність
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
Напрями, за якими працював відділ навчально-методичного забезпечення та
дистанційної освіти:
– забезпечення підвищення ефективності курсової підготовки педагогічних кадрів у
системі післядипломної педагогічної освіти;
– діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у Волинському
ІППО та Університеті менеджменту освіти НАПН України;
– сучасні технології навчання та нові підходи до викладання на курсах підвищення
кваліфікації;
– сприяння впровадженню у навчальний процес активних та інтерактивних форм роботи,
розширенню практики в навчально-виховних закладах на базі перспективного педагогічного
досвіду;
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– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, комплектуючи групи слухачів з урахуванням їх освіти, фаху, стажу роботи,
рівня професійної підготовки, результатів діагностики та індивідуальних запитів і потреб.
За звітний період працівниками відділу:
– визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації на 2016 рік;
– надавалась методична допомога з питання курсової підготовки відділам (управлінням)
освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів);
– підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України на 2017 рік (57 чоловік);
– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у
ВІППО на 2017 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 новий електронний навчальний курс для категорії «Практичні психологи та
соціальні педагоги», проведено його апробацію.
На 2016 рік було заплановано 15 потоків курсів (158 навчальних груп за очною формою
навчання та 17 навчальних груп – за очно-дистанційною), під час яких працівниками відділу
здійснювалась така робота:
– розробка документації, необхідної для організації навчального процесу на курсах;
– підготовка інформаційних стендових матеріалів для слухачів;
– ведення обліку документації з питань організації навчального процесу (журнали,
реєстраційні списки);
– забезпечення кількісного складу слухачів, які проходять курсову підготовку згідно з
планом-графіком;
– підготовка та оформлення відповідних наказів про зарахування слухачів на курси;
– оформлення та ведення обліку документів на слухачів за індивідуальною формою
навчання;
– проведення вихідного тестування;
– підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про проходження курсів 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;
– своєчасна подача фінансових документів на погодинну оплату курсів, семінарів,
масових заходів;
– заповнення карток персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах
погодинної оплати.

117

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

Кількість навчальних груп та слухачів
згідно фахової підготовки за рік

Рис. 1

Рисунок 1
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Рисунок 2
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Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації
за очною формою навчання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Категорія слухачів
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів
Заступники директорів з виховної роботи
Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів
Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури
Вчителі музичного мистецтва, художньої культури
Педагоги-організатори та класні керівники
Вчителі фізичної культури та основ здоров’я
Вчителі трудового навчання
Вчителі історії
Вчителі правознавства та світоглядних дисциплін
Вчителі української мови і літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі англійської мови
Вчителі німецької мови
Вчителі французької мови
Вчителі географії
Вчителі економіки
Вчителі географії та природознавства
Вчителі географії, біології та екології
Вчителі хімії
Вчителі біології та екології
Вчителі біології, хімії та екології
Вчителі курсів духовно-морального спрямування «Основи
християнської етики»
Вчителі початкових класів
Вихователі дошкільних навчальних закладів
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі фізики та математики
Вчителі математики
Вчителі інформатики
Практичні психологи та соціальні педагоги
Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання
Вихователі груп продовженого дня
Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів
Логопеди шкіл та ДНЗ
Шкільні бібліотекарі
Творчі майстерні педагогів області
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Кількість Кількість
груп
слухачів
10
275
1
27
6
141
2
59
3
69
2
64
10
465
5
129
5
139
2
30
11
265
5
135
8
188
1
25
1
11
2
60
1
13
1
39
1
32
2
57
3
70
1
35
2
34
25
21
2
1
8
4
3
1
1
3
1
2
1

734
580
63
34
216
75
102
22
26
89
32
46
26

Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації
за очно-дистанційною формою навчання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Категорії слухачів
Педагоги-організатори
Керівники гуртків позашкільних навчальних
закладів
Вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни
Вчителі основ здоров'я та захисту Вітчизни
(для груп дівчат)
Вчителі початкових класів
Вчителі української мови і літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі історії та правознавства
Вчителі англійської мови
Вчителі математики
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці
Вчителі географії і природознавства
Вчителі біології, хімії та екології
Вчителі інформатики
Практичні психологи та соціальні педагоги
Всього

Кількість
навчальних
груп
1
1

Кількість
слухачів
за планом
12
13

Виконання

1
1

10
12

10
24

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

27
19
9
12
13
9
8
6
12
14
13
6
195

32
20
8
10
12
11
7
9
10
7
10
6
195

9
10

6
6

Практичні психологи та соціальні педагоги

10

Вчителі інформатики

13

7

Вчителі біології, хімії та екології

14
10

Вчителі географії і природознавства
Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці

6
7

Вчителі фізики та астрономії

12

9
8

Вчителі математики

9

11
12
13

Вчителі англійської мови
10

Вчителі історії та правознавства
8

Вчителі зарубіжної літератури та російської мови

виконано

12

за планом

9
20
19

Вчителі української мови і літератури
Вчителі початкових класів

32

27

Вчителі основ здоров'я та захисту Вітчизни (для групи дівчат)

24

12
10
10

Вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни

10

Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів

9

Педагоги-організатори
0

5
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10

13
12
15

20

25

30

35

Виконання плану підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів області

виконання

план

виконання

план

виконання

Горохівський

115

122

3

Іваничівський

69

4

Камінь-Каширський

5

Очно-дистанційна
форма навчання

план

2

Очна форма
навчання

виконання

42

Очно-дистанційна
форма навчання

план

51

Рік

виконання

Володимир-Волинський

3

43

35

1

2

94

77

4

5

8

6

69

73

1

5

184

195

9

11

68

7

8

40

50

2

14

109

118

9

22

181

182

1

2

120

126

1

4

301

308

2

6

Ківерцівський

144

144

7

9

105

103

5

8

249

247

13

17

6

Ковельський

127

87

94

81

1

221

168

7

Локачинський

58

60

10

7

32

40

6

2

90

100

16

9

8

Луцький

142

152

4

4

107

94

3

2

249

246

7

6

9

Любешівський

123

123

77

74

4

4

200

197

4

10

Любомльський

92

90

60

68

2

152

158

2

11

Маневицький

172

160

105

116

1

277

276

1

12

Ратнівський

122

109

1

97

94

219

203

1

13

Рожищенський

99

100

1

1

70

69

2

169

169

3

14

Старовижівський

94

97

1

49

50

11

143

147

15

Турійський

123

127

10

9

45

55

11

12

168

182

21

21

16

Шацький

48

47

3

3

28

26

4

1

76

73

7

4

17

м. В.-Волинський

47

56

4

3

29

24

5

3

76

80

9

6

18

м. Ковель

144

122

22

17

67

68

9

7

181

190

31

24

19

м. Луцьк

382

384

22

9

276

276

5

11

655

660

27

20

20

м. Нововолинськ

72

76

13

12

47

49

8

9

119

125

31

21

21

ПТНЗ

51

32

5

35

30

3

82

62

8

22

Школи інтернатного типу

82

73

4

83

73

2

165

146

6

23

Інші

58

70

66

82

131

152

2572

2523

1739

1756

4311

4279

Разом

план

виконання

1

Очна форма
навчання

Очна форма
навчання

Назва районів, міст
області

план

№
з/п

ІІ півріччя
Очно-дистанційна
форма навчання

І півріччя

122

94

1

2

73

101

1

1

3
12

122

195
4474

Всього

122

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
У 2016 році розпочато дистанційну форму підвищення кваліфікації практичних
психологів і соціальних педагогів. Для її впровадження працівниками центру розроблено
методичні матеріали та тестові завдання.
Наповнювалось і систематично опрацювалось навчально-методичне забезпечення
дисциплін та спецкурсів: «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», «Особливості
використання релігійного аспекту в загальноосвітньому навчальному закладі»,
«Толерантність відносин та домінанта науково-культурологічного аспекту з огляду сучасних
міжконфесійних взаємин» для очно-дистанційної форми навчання. (Протягом року, Рудь О. В.).
Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено
навчально-методичне забезпечення тем навчальних дисциплін та спецкурсів: «Формування
корпоративної культури в навчальному закладі», «Поняття методології наукових досліджень
та її види», «Поняття наукового дослідження та вимоги до нього». (Протягом року, Турчик І. В.).
Розпочато роботу над фаховим удосконаленням учителів французької мови в рамках
проекту PRO FLE Міністерства освіти і науки України спільно з Посольством Франції в
Україні за ініціативи Міністерства закордонних справ Франції та Французького інституту в
Україні. Проектом передбачено проведення курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів
французької мови установ освіти в очно-заочній формі за міжнародною програмою PRO FLE
Французького національного центру дистанційного навчання CNED.
Проведено настановчий тренінг (18.10) та забезпечено методичний супровід
дистанційного навчання на платформі CNED PRO FLE групи вчителів та викладачів
французької мови освітніх установ області у складі:
1) Наумчук Ірина Володимирівна, вчитель ЗОШ № 2 м. Луцьк;
2) Душак Тетяна Володимирівна, вчитель ЗОШ № 2 м. Луцьк;
3) Грик Альона Федорівна, вчитель КЗ «Луцька гімназія № 18»;
4) Тихун Оксана Анатоліївна, вчитель гімназії ім. О. Цинкаловського м. ВолодимираВолинського;
5) Андрієвська Вікторія Валеріївна, викладач СНУ ім. Лесі Українки.
Розроблено фаховий модуль дистанційного навчання для вчителів німецької мови.
(Гешеліна Т. Б.).
Розроблено навчальний план та навчальні матеріали для дистанційної форми підвищення
кваліфікації вчителів англійської мови. (Бацмай С. А.).
3. Методичне забезпечення навчального процесу
Методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального спрямування «Конспекти
уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року з предметів
духовно-морального спрямування – 2016”». (Березень, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Методичні рекомендації «Виховання духовності школярів засобами мистецтва». (Серпень,
Рудь О. В.).
Методичне видання «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті
реалізації стратегії національно-патріотичного виховання» (матеріали обласної практичної
конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування). (Листопад, Сташенко М. О.,
Рудь О. В.).
«Політологічна пропедевтика для педагогів». Навчально-методичний комплекс. (Грудень,
Корнейко А. О.).
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Вітюк В. В. підготовлено матеріали для очно-дистанційної форми навчання з теми
«Гуманізація навчання й освітнього середовища» для педагогів області.
Остапйовським О. І. підготовлено матеріали для очно-дистанційної форми навчання з
теми «Психолого-педагогічні аспекти запобігання насиллю в молодіжному середовищі» для
психологів і соціальних педагогів області.
Турчина Л. І. підготувала матеріали для очно-дистанційної форми навчання з теми
«Адаптація учнів до навчання у школі: психологічний аспект» для педагогів області.
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
Важливим завданням є забезпечення науково-методичного супроводу дослідноекспериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіонального рівня, які
працюють у рамках наукової проблеми. Основними компонентами цієї діяльності є:
– підготовка експертних висновків щодо доцільності відкриття, припинення або
завершення експериментальних педагогічних досліджень;
– безпосередній організаційний та науково-методичний супровід експериментальних
педагогічних досліджень у закладах освіти;
– поширення інноваційного досвіду серед освітян області;
– координування роботи районних (міських) методичних кабінетів з питань інноваційної діяльності;
– координування роботи дирекції навчальних закладів, на базі яких здійснюється
дослідно-експериментальна робота;
– аналіз результатів досліджень.
За звітний період в експериментальних навчальних закладах проведено:
№
з/п
1

2

3

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

Назва заходу
Участь в пед. раді
за результатами
дослідно-експериментальної роботи
в Любомльській
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3

Дата
проведення
29.01

Кількість
учасників
43

22. 08

50

Матеріали виступу,
документація
дослідноекспериментальної
роботи

06.10

20

План роботи творчої
групи, план реалізації
І етапу дослідноекспериментальної
роботи

Серпнева пед. рада
на базі КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс “загальноосвітня школа І–ІІ ст.
№ 7 – природничий
ліцей” Луцької міської
ради Волинської
області»
Засідання творчої
групи КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс “загальноосвітня школа І–ІІ ст.
№ 7 – природничий
ліцей” Луцької міської
ради Волинської
області»
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Форма підведення
підсумків
Схвалення методичної
збірки за проектом
«Формуємо соціально
активну особистість
на уроці»

4

5

6

7

8

9

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

Семінар-тренінг для
педагогів КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради»

26.10

40

Програма,
фотоматеріали
тренінгу

Засідання творчої
групи інноваційного
проекту вчителів
початкової школи
Ківерцівської ЗОШ
І ст. – Ківерцівська
районна гімназія
Засідання творчої
групи КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс “загальноосвітня школа І–ІІ ст.
№ 7 – природничий
ліцей” Луцької міської
ради Волинської
області»
Розширене засідання
творчої групи
в Любомльській
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3

31.10

20

Презентації майстеркласів, положення
про батьківський
валеологічний клуб

11.11

20

Реєстрація на сайті
проекту «Міксіке
в Україні»

11.11

38

Реєстрація на сайті
проекту «Міксіке
в Україні»

Засідання творчої
групи в КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 3 Луцької
міської ради»

15.11

12

Реєстрація на сайті
проекту «Міксіке
в Україні»

Засідання творчої
групи педагогів
комунального закладу
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 12 Луцької міської
ради»

16.11

20

Реєстрація на сайті
проекту «Міксіке
в Україні»

2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності
Наукові керівники та наукові консультанти дослідно-експериментальної роботи протягом року
брали участь у роботі науково-методичних рад експериментальних закладів регіонального рівня.
Постійно здійснювалась підготовка матеріалів на засідання вченої ради Волинського ІППО
щодо реалізації та результатів дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх
експериментальних навчальних закладів регіонального рівня.
Постійно здійснювалась підготовка матеріалів на засідання колегії управління освіти і
науки облдержадміністрації щодо реалізації та результатів дослідно-експериментальної
роботи на базі загальноосвітніх експериментальних навчальних закладів регіонального рівня.
(Вітюк В. В.).
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3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
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130

Директор
експериментального
ЗНЗ
(ПІБ)

Термін проведення;
етап експерименту,
терміни

Стислий зміст
результатів етапу
(2–3 речення)

Вплив лінгвістичного
та емоційного
інтелекту на
розвиток
навичок міжкультурної
комунікації
учнів

КЗ «Луцька
гімназія
№ 18
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Наказ
управління
освіти і науки Волинської
облдержадміністрації № 618 від
23.11. 2011 р.

Бацмай С. А.,
методист
відділу
гуманітарних
дисциплін
ВІППО

Мітлош А. В.,
кандидат
психологічних наук,
доцент
кафедри
соціальної
психології
СНУ
ім. Лесі
Українки

Скороход С. А.

Вересень
2011 р. –
травень
2016 р.;
ІІІ (узагальнювальний)
етап –
вересень
2015 р. –
травень
2016 р.

2

Управління
процесом
формування
соціаль-ної
компетентності учнів
вечірньої
(змінної)
школи»

КЗ «Луцька
вечірня
(змінна)
школа
Луцької
міської
ради»

Лук’янчук Г. Я.,
ст. викл.
кафедри
ВІППО

Вознюк В. С.,
канд. політ.
наук, доцент

Масиник А. В.

2011–2016 рр.
ІІІ (узагальнювальний)
етап

3

Формування
духовності
школярів
засобами
мистецтва

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 2
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
02.06.2011 р.
№ 317
Наказ управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації від
02.06.2011 р.
№ 317

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

Берлач О. П.,
к. архітект.,
доцент
каф. образотворчого
мистецтва
ін-ту мистецтв СНУ
ім. Лесі
Українки

Грищук В. А.,
директор,
вчитель
вищої
категорії,
вчитель –
методист

Аналітичноузагальнювальний
етап
(вересень
2015 р.–
серпень
2016 р.)

4

Реалізація
моделі
Школи
сприяння

Луцький
НВК
«Загальноосвітня шко-

Наказ
управління
освіти
і науки

Дикий О. Ю.,
старший
викладач
кафедри

Поліщук Н. А.,
науковий
співробітник

Гринчук Ю. Ю.

Вересень
2012 р. –
травень
2017 р.

Взяли участь
у 4-х проектах
програми
Європейського
Союзу
«eTwinning».
Розроблено
20-годинний
тренінг розвитку
емоційного
інтелекту
та міжетнічної
толерантності.
Підготовлено
методичні
рекомендації
Аналітичні
звітні матеріали
роботи творчої
групи з проблеми
експерименту,
діаграми,
таблиці, графи,
схеми,
відеоролик,
презентація
Аналіз
результатів
експерименту,
внесення
коректив і
відповідних змін
до умов
формування
духовності
у школярів
засобами
мистецтва.
Програму
основного етапу
виконано.
Створено

Документ, яким
затверджено
експеримент

Назва навчального
закладу

1

№ з/п

Тема дослідження

Науковий керівник
(ПІБ, посада, наук. ст.,
вчене звання)

Науковий консультант
(ПІБ, посада, вчене
звання)

б) регіонального рівня
Протягом 2016 року дослідно-експериментальна робота здійснювалась у 26 навчальних
закладах області відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній
навчальний заклад.
Серед навчальних закладів, які мають статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу регіонального рівня, є: навчально-виховні комплекси, гімназії, ліцеї,
навчально-реабілітаційний центр, школи-інтернати «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки». Дослідно-експериментальна робота здійснюється у містах Луцьку та
Нововолинську, у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Ківерцівському,
Локачинському, Любешівському, Любомльському та Луцькому районах.
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здоров’ю
в умовах НВК

ла І–ІІ ст.
№ 24 –
технологічний ліцей»
Луцької
міської ради

Волинської
облдержадміністрації
№ 617 від
10.12.2012

педагогіки
та
психології
ВІППО

науководослідної
лабораторії
освітніх
інновацій

5

Соціалізація
дітей
з особливими
потребами

КЗ
«Луцький
навчальнореабілітаційний центр
Луцької
міської
ради»

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 38 від
30.01.2013 р.

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

Коць М. О. –
кандидат
психологічних наук,
доцент
кафедри
педагогічної
і вікової
психології
СНУ імені
Лесі
Українки

Волинець Л. І.

ІІI
(узагальнювальний)
етап,
вересень
2016 р. –
серпень
2017 р.

6

Інноваційні
підходи
до психологопедагогічного
супроводу
інклюзивної
освіти

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст.
№ 20
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 670. від
21.11.2013 р.

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

Коляно В. Ю.

ІІ
(практични
й) етап,
вересень
2014 р. –
серпень
2017 р.

7

Розвиток
інтелектуально-творчого
потенціалу
особистості
в умовах
інноваційного
освітнього
середовища

КЗ
«Луцький
навчальновиховний
комплекс
“Гімназія
№ 14”
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 660 від
21.11.2013 р.

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних наук,
доцент;
проректор
з наукової
роботи
ВІППО

Вічалковська Н. К.,
кандидат
психологічних наук,
доцент
кафедри
педагогічної
та вікової
психології
факультету
психології
СНУ
ім. Лесі
Українки;
Іванашко О. Є.,
кандидат
психологічних наук,
доцент
кафедри
педагогічної
та вікової
психології
факультету
психології
СНУ
ім. Лесі
Українки
Поліхун Н. І.,
кандидат
педагогічних наук,
завідувач
відділу
підтримки
обдарованості та
міжнародного співро-

Кардаш М. М.

2013–2018 рр.;
ІІ (формувальний)
етап
(вересень
2014 р. –
червень
2017 р.)
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навчальне,
навчальнометодичне,
наукове,
управлінське,
діагностичне
забезпечення
інноваційної
моделі НВК
Створено систему науково-методичного та психологічного супроводу інновацій;
проведено ряд
семінарів та тренінгів; розроблено поетапну
програму профорієнтаційної
роботи та працює
консультативний
пункт; розроблено модель соціалізації дитини;
адаптовані курси
культури життєвого самовизначення людини
Розроблено
програму
експерименту,
сформовано
ініціативну
групу, створено
базу даних,
розроблено і
впроваджено
в навчальний
процес
спецкурси

Створено
психологопедагогічні
умови для
розвитку
інтелектуальнотворчого
потенціалу
учнів.
Розроблено
модель розвитку

8

Освітньоінформаційне
середовище
навчального
закладу
як умова
формування
соціально
активної
особистості

Любомльська загальноосвітня
школа
І–ІІІ ст. № 3
Любомльської районної
ради

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 660 від
21.11.2013 р.

Ткачук Н. М.,
завідувач
науководослідної
лабораторії
освітніх
інновацій та
координації
діяльності
РМК
(ММК)
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук

9

Моделювання
конкурентоспроможної
особистості
школяра
в умовах
інноваційного
освітнього
середовища

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

Ясінська Н. В.,
завідувач
кафедри
ВІППО,
канд. пед.
наук,
доцент

10

Формування
громадянської компетентності
учнів
в умовах
євроінтеграції
України

ЗОШ І–ІІІ ст.
м. Устилуг

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
від
07.11.2014 р.
№ 489
Наказ
Управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 489 від
07.11.2014 р.

11

Формування
компетентної
особистості
школяра
в умовах
інноваційного
розвитку
освітнього
середовища

НВК
«Локачинська
загальноосвітня
школа
І–ІІІ ст. –
гімназія»

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 495 від
07.11.2014 р.

бітництва
Інституту
обдарованої
дитини;
Бабій М. Ф.,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
кафедри
вікової та
педагогічної
психології
СНУ
імені Лесі
Українки
Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

професійної
компетентності
педагогів

Янчук Т. С.

2013 р. –
2018 р.

Миць М. Я.,
доцент
кафедри,
канд. іст.
наук

Шевчик М. С.

2014–2019 рр.
ІІ етап –
2016–2018 рр.

Миць М. Я.,
канд. іст. н.,
доцент
кафедри
ВІППО

Ясінська Н. В.,
канд. пед. н.,
доцент

Михалець С. В.

2014–2019 рр.;
ІІ етап
2015–2018 рр.

Луцюк А. М.,
завідувач
кафедри
педагогіки і
психології
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук,

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

Сахарчук О. Я.

Вересень
2014 р. –
серпень
2019 р.
Реалізація
ІІ (формувального,
вересень
2015 р. –
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Визначено
педагогічні умови формування
соціальної активної особистості.
Розроблено
та реалізовано
цільові проекти:
«Формуємо соціально активну
особистість
на уроці», «Роль
класного керівника у формуванні соціально
активної особистості»; укладено
методичні збірки
за кожним
проектом.
Проведено
моніторинг
результатів
Розроблено
модель
конкурентоспроможного
випускника,
видано збірник
І етапу,
проведено
проміжне
діагностування
Складено
модель
громадсько
активної школи;
проведено
проміжне
діагностування;
складено
програму
і організовано
самоосвіту
педагогів
Програму I етапу
виконано:
створено
нормативноправове
забезпечення;
діагностика
учасників
екперименту;

НВК
«Ківерцівська ЗОШ
І ст. –
Ківерцівська районна
гімназія»
Ківерцівської районної
ради
Волинської
області
КЗ
«Луцький
навчальновиховний
комплекс
№ 9 Луцької міської
ради»

доцент

ВІППО

Наказ
управління
освіти
і науки
Волинської
облдержадміністрації
№ 489 від
07.11.2014 р.

Муляр О. П.,
канд. пед.
наук,
доцент

Кацевич Л. С.

Наказ
управління
освіти,
науки та
молоді
Волинської
облдержадміністрації
№ 5 від
05.01.2016 р.

Вітюк В. В.,
кандидат
педагогічних наук,
доцент;
проректор
з наукової
роботи
ВІППО

Кихтюк О. В.,
канд.
психол.
наук,
доцент
кафедри
загальної та
соціальної
психології
СНУ імені
Лесі
Українки
Ткачук Н. М.,
кандидат
педагогічних наук,
завідувач
науководослідної
лабораторії
освітніх
інновацій та
координації
діяльності
РМК
(ММК)
ВІППО

Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент;
Луцюк А. М.,
завідувач
кафедри
педагогіки
і психології
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогіч
них наук,
доцент

Мартинюк В. С.

12

Формування
толерантної
особистості
в навчальновиховному
процесі
сучасного
навчального
закладу

13

Інтелектуальнодуховний
розвиток
особистості
школяра
в умовах
інноваційного
освітнього
середовища

14

Моделювання
інноваційного
середовища
навчального
закладу для
формування
соціально
адаптованої
особистості

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 23
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Наказ
управління
освіти,
науки
та молоді
Волинської
облдержадміністрації
№ 5 від
05.01.2016 р.

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

15

Створення
психологопедагогічних
умов
соціалізації
особистості
школяра

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 3
Луцької
міської
ради
Волинської
області»

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

Ткачук Н. М.,
завідувач
науководослідної
лабораторії
освітніх
інновацій та
координації
діяльності
РМК
(ММК)
ВІППО,
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Дубина О. Д.

Савчук В. Є.

червень
2017 р.)
етапу
дослідноекспериментальної
роботи
2014–2019 рр.
ІІ етап –
2016–2018 рр.

проаналізовано
теоретичні
положення
компетентності
особистості та
стан освітнього
середовища
Розроблено
модель
толерантного
освітнього
середовища.
Проведено
проміжне
діагностування

Вересень
2015 р. –
червень
2020 р.,
2010–2015 рр.;
І (концептуальнодіагностичний) етап –
вересень
2015 р. –
червень
2016 р.;
ІІ (формувальний)
етап –
вересень
2016 р. –
червень
2019 р.
Вересень
2015 р. –
червень
2020 р.
IІ (формувальний,
вересень
2016 р. –
червень
2019 р.)
етап
дослідноекспериментальної
роботи

Здійснено аналіз
психологопедагогічної
літератури
з проблеми.
Розроблено
модель інтелектуально-духовного розвитку
школяра в умовах інноваційного освітнього
середовища

2016–2021 рр.

Підготовлено
нормативноправову базу
екперименту:
заявка,
програма, акт
експертизи,
укладено угоду,
рішення вченої
ради ВІППО,
наказ УОНМ
Волинської
ОДА

Обґрунтовано
актуальність
дослідження.
Укладено
програму
дослідження,
програму
І етапу та план
реалізації на
навчальний рік.
Здійснено аналіз
літератури

16

Наукове
керівництво
дослідноекспериментальною
роботою
з теми
«Розвиток
соціальної та
пізнавальної
активності
учнів шляхом
впровадження
акмеологічних
технологій»

Луцький
НВК
«ЗОШінтернат
І–ІІІ ст. –
правознавчий
ліцей
з посиленою
фізичною
підготовкою»

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

17

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

КЗ
«Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 15
Луцької
міської ради
Волинської
області»

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

18

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

КЗ
«Луцький
НВК
“Загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 7
– природничий ліцей”
Луцької
міської
ради»

19

Формування
соціальнопсихологічної
компетентності учнів
в умовах
Школи
сприяння

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12
Луцької
міської ради
Волинської
області»

кандидат
педагогічних наук
Лук’янчук Г. Я.,
ст. викл.
кафедри
менеджменту освіти
ВІППО

з проблеми
Корней
ко А. О.,
кандидат
історичних
наук, доцент

Дудич А. М.

Травень
2016 р. –
червень
2021 р.
І етап –
діагностикоконцептуальний

Муляр О. П.,
доцент
ВІППО,
канд. пед.
наук

Журавльов О. А.,
канд. біолог.
наук, доцент
кафедри
фізіології
людини
і тварин
СНУ
імені Лесі
Українки

Романюк С. В.

2016–2021 рр.
І етап –
2016–2017 рр.

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

Поліщук Н. А.,
науковий
співробітник науково-дослідної
лабораторії
освітніх
інновацій та
координації
діяльності
РМК
(ММК)
ВІППО

Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

Карюк Н. В.

2016–2021 рр.

Наказ
управління
освіти,
науки та
молоді
Волинської
облдержадміністрації

Поліщук Н. А.,
науковий
співробітник науково-дослідної
лабораторії
освітніх

Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогічних наук,

Чорна Н. В.

2016–2021 рр.
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Створено творчу
групу педагогів
з проблеми
дослідної
роботи.
Напрацьовано
науковотеоретичну базу
експериментальної роботи.
Розроблено
модель
соціально
активної
особистості
учнів І, ІІ, ІІІ
ступенів школи
Опрацьовано
нормативноправову базу.
Сформульовано
науковий апарат
дослідження.
Укладено
картотеку
літератури
та ППД з теми
дослідження
Проведено
SWOT-аналіз
освітнього
середовища
школи щодо
проблеми,
діагностику
соціальнопедагогічних
потреб учнів,
батьків,
педагогів.
Розроблено
теоретичну
модель здоров’язбережувального
освітнього
середовища як
основи розвитку
соціально
активної
особистості,
модель
сучасного
випускника як
соціально
активної,
компетентної
особистості
Розроблено:
теоретичну
модель соціально-психологічної компетентності учнів;
теоретичну
модель співпра-

здоров’ю

20

Соціалізація
особистості
в умовах
інноваційного
середовища
освітнього
закладу

21

Компетентнісний підхід
як фактор
гуманізації
інноваційного
освітнього
середовища

22

Формування
корпоративної

Головненська
спеціальна
загальноосвітня школаінтернат
«Центр
освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»;
Затурцівська спеціальна загальноосвітня
школаінтернат
«Центр
освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»;
Княгининівська
спеціалізована школа –
інтернат
І–ІІІ ст.
«Центр
освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»;
Люблинецька спеціалізована школа-інтернат
І–ІІІ ст.
«Центр
освіти та
соціальнопедагогічної
підтримки»
КЗ
«Луцький
навчальновиховний
комплекс
«ЗОШ
І–ІІІ ст.
№ 22 – ліцей
Луць-кої
міської ради
Волинської
області»
КЗ
«Луцький

№ 386 від
05.07.2016 р.

інновацій та
координації
діяльності
РМК
(ММК)
ВІППО

доцент

Рішення
вченої ради
Волинськог
о ІППО №5
від 18. 11.
2016р.

Вітюк В. В.,
проректор
з наукової
роботи
ВІППО,
кандидат
педагогіч
них наук,
доцент

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

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

Вересень
2016 р. –
червень
2021 р.;
І (концептуальнодіагностичний) етап –
вересень
2016 р. –
червень
2017 р.

Рішення
вченої ради
Волинськог
о ІППО №5
від 18. 11.
2016р.

Луцюк А. М.,
завідувач
кафедри
педагогіки
і психології
ВІППО,
кандидат
педагогічних
наук,
доцент

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

Кучер Л. В.

Жовтень
2016 р. –
червепь
2021 р.;
І етап
(жовтень
2016 р. –
серпень
2017 р.) –
діагностикоконцептуальний

Рішення
вченої ради

Турчик І. В.,
доцент

Андрейчин С. Р.,

Леуш І. О.,
спеціаліст

Листопад
2016 р. –
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ці «сім’я – школа
– громадськість»
у контексті
валеологічної
освіти та виховання школярів;
теоретичну модель превентивного виховання
Школи сприяння здоров’ю
Здійснено аналіз
психолого-педагогічної літератури з соціалізації особистості.
Сформовано
науково-методичні ради дослідно-експериментальної
роботи.
Створено робочі
групи учасників
експерименту

Нормативноправове забезпечення; програма
експеременту
в цілому та I етапу; проаналізовано теоретичні
положення
компетентності
особистості через
гуманізацію
інноваційного
освітнього
середовища
Теоретично
обґрунтовано

23

культури
навчального
закладу
в умовах
інноваційного освітнього
простору

НВК № 26
Луцької
міської ради
Волинської
області»

Волинськог
о ІППО №5
від 18. 11.
2016р.

кафедри
менеджменту
освіти
ВІППО,
кандидат
економічних наук,
доцент

завідувач
центру
практичної
психології
і соціальної
роботи
ВІППО;
Матвійчук О. С.,
завідувач
центру
практичної
психології
і соціальної
роботи
управління
освіти
Луцької
міської ради

вищої
категорії,
вчительметодист

серпень
2021 р.;
І етап –
листопад
2016 р. –
серпень
2017 р.
(концептуальнодіагностичний)

Формування
мотивації
на здоровий
спосіб життя
школярів
в умовах
інноваційного
освітнього
середовища

Нововолинська загальноосвітня
школа І–ІІІ
ступенів № 6
Нововолинської
міської ради
Волинської
області

Рішення
вченої ради
Волинськог
о ІППО №5
від 18. 11.
2016р.

Ясінська Н. В.,
завідувач
кафедри
ВІППО,
канд. пед.
наук,
доцент

Поліщук Н. А.,
науковий
співробітник науково-дослідної
лабораторії
освітніх
інновацій та
координації
діяльності
РМК (ММК)
ВІППО

Пукля І. І.

2016–2021 рр.
І етап
2016–2017 рр.

проблему
дослідження,
визначено мету,
завдання і методику організації
науково-пошукової діяльності;
створено ініціативну групу; вивчається нормативно-правове
забезпечення
цієї роботи;
проводиться
аналіз теоретичних положень
досліджуваної
теми в науковій
та педагогічній
теорії та практиці
Здійснено аналіз
психологопедагогічної
літератури
з
проблеми.
Сформовано
науковометодичну раду.
Створено
робочу
групу
учасників
експерименту

4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
На кафедрі педагогіки і психології проводиться координація та організація роботи
з реалізації освітніх проектів. Так, працівниками реалізуються:
– Проект Українського фонду благополуччя дітей «Програма 15» за підтримки «Bread for
the World» (Німеччина). Тренінги на базі ЗОШ № 1, 22, 23 м. Луцька;
– Проект Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження програми з
попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти, ІІ фаза» у
партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за
фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади;
– Проект Жіночого консорціуму України «Попередження насильства у школі» за
підтримки «Save the Children»;
– Проект-соціальна програма Андрія Покровського «МИ#SVIDOMI» (цикл ток-шоу для
школярів з антиреклами наркотиків). Вже охоплено проектом ЗОШ № 9, 7, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 15,
9, правничий ліцей-інтернат;
– Підтримка змін в системі освіти України здійснюється шляхом розробки та науковометодичного супроводу інноваційних проектів. Зокрема, працівниками лабораторії за звітний
період розроблено проект «Лідер освітніх інновацій». (Ткачук Н. М., реалізація – 2017 р., ВІППО).
Здійснено координацію проектів, які реалізовуються в навчальних закладах області:
– «Створення освітнього середовища для формування здоров’язбережувальної
компетентності учнів початкової школи» на базі НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. –
Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області.
(Поліщук Н. А.); інноваційний проект «Школа як осередок здорового способу життя
в громаді» на базі Залізницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. – дитячий садок» Любешівського району. (Поліщук Н. А.);
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– методичний супровід дослідно-експериментального проекту «Освітньо-інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку особистості». (Остапчук Л. Р.);
– Всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті», дорожня карта впровадження сервісів
у навчально-виховний процес. (Остапчук Л. Р. – обласний координатор);
– науково-методичний супровід Всеукраїнського науково-педагогічного проекту
«Філологічний Олімп» (спільно з КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної
освіти» та ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка). (Упродовж року,
Вітюк В. В., Бондарук Л. М.).
5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних
інновацій
На сайті Інституту, сторінці лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) розміщено інформацію про інноваційну діяльність: напрями дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах області; банк суб’єктів дослідноекспериментальної роботи регіонального рівня в межах теми лабораторії; паспорти дослідноекспериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня.
Запропоновано:
перелік всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів, перехід на портали,
платформи проектів; результати інноваційної діяльності (Е-посібник – за результатами
проекту «Шкільна академія підприємництва»; навчальні матеріали «Уроки з
підприємницьким тлом», презентація «Упровадження наскрізної ідеї формування здорового
способу життя дітей та підлітків щодо роботи «Школи, дружньої до дитини»).
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Одним із завдань освіти є досягнення рівня інформованості, формування інформаційноосвітнього середовища, що забезпечують реалізацію освітніх програм, виховання
інформаційної культури і функціональної грамотності й компетентності. З метою
підвищення якості освіти (розширення доступу представників різних вікових груп та верств
населення до освітніх ресурсів, створення умов для безперервного навчання впродовж усього
життя) у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти ефективно
впроваджуються хмарні технології навчання, а також елементи дистанційних форм навчання.
Хмарні технології – це один зі способів реалізації інформаційно-освітнього середовища
навчального закладу, що забезпечує вільний доступ до зовнішніх обчислювальних
інформаційних ресурсів у вигляді сервісів, які надаються Інтернетом.
У технологічному аспекті інтеграції хмарних засобів навчання – це інформаційна система
програмних, обчислювальних і телекомунікаційних засобів, а також організаційного та
методичного забезпечення, що реалізує надання інформаційних, обчислювальних,
телекомунікаційних ресурсів та послуг усім учасникам навчального процесу. «Хмара» –
сучасний термін, який застосовують для опису Інтернет-технологій віддаленої обробки
даних, доступ до яких можливий, незважаючи на апаратно-програмне забезпечення клієнта, а
також його географічне положення.
Завданням є формування основних етапів проектування та впровадження хмарних
технологій:
– вивчення можливостей сучасних хмарних сервісів;
– аналіз наявної структури та з’ясування сервісів, які можна мігрувати на публічні та
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приватні хмарні платформи;
– розробка рішень щодо реалізацій завдань;
– монтаж необхідного апаратного забезпечення;
– встановлення й конфігурування програмного забезпечення;
– інтеграція хмарних сервісів у структуру навчального закладу;
– адаптація сервісів до потреб навчального процесу;
– обслуговування та супровід.
Важливим аспектом упровадження є інтеграція традиційних та хмарних сервісів.
Першочергове завдання такої інтеграції вбачаємо у розробці та конфігуруванні єдиної
системи автентифікації користувачів зазначених сервісів.
В Інституті для організації елементів ДН на курсах інформатиків використовується
система Moodle. Ця система має відповідні характеристики і цілком задовольняє вимоги
щодо забезпечення дистанційної освіти.
Сайт «Дистанційне навчання вчителів Волинської області» створено для організації
дистанційних семінарів, вебінарів, побудови модулів навчальних курсів, поширення
методичних та дидактичних матеріалів, практичного вирішення питань у галузі
дистанційного навчання.
Метою освоєння спецкурсу Wikі є апробація очно-заочних та заочних форм навчання,
організація проектів дистанційного навчання з використанням Веб 2.0- та Вікі-технологій.
Wikі створено як навчальний майданчик для проведення тренінгів за програмою Intel
«Навчання для майбутнього», «Використання Веб 2.0-технологій в навчально-виховному
процесі», для очно-дистанційного навчання за програмою Microsoft Literacy на сайті курсу,
для систематизації роботи лабораторії, впровадження різноманітних мережевих проектів для
вчителів Волинської області та учнів.
Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних технологій та зростання популярності
дистанційного Інтернет-навчання в суспільстві зумовлюють їх використання під час
взаємодії вчителя та учня. Сьогодні в Інтернет-середовищі велику популярність набуває
використання блог-технологій (веб-журнал, або блог, «мережевий журнал подій»), які
дозволяють, не маючи спеціальних знань, здійснювати швидку і доступну публікацію в
Інтернеті різних даних, зазвичай хронологічно впорядкованих, організовувати віртуальні
спільноти для інтерактивного спілкування користувачів.
З метою запровадження комп’ютерних інформаційних технологій, сприяння широкому
залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що проводяться з використанням
мережі Інтернет, створено сайти для підтримки олімпіад та організації роботи з
обдарованими учнями.
2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки
викладання курсу інформатики
Використання освітнього навчального простору «Офіс 365». (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.).
Підтримка та використання дистанційних курсів у системі Moodle. (Відділ інформатики та
ІКТ, Остапчук Л. Р.).
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з метою підготовки їх до
профільного вивчення предмета проводимо на курсах інформатики та на семінарах
(обласних, районних, міських) тренінги з:
– «Основ візуального програмування»;
– «Основ безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі»;
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– «Основ веб-дизайну»;
– «Microsoft Excel у профільному навчанні»;
– «Microsoft Access у профільному навчанні»;
– створення освітнього навчального простору «Офіс 365».
Постійно поповнюється сайт «Відділ інформатики та ІКТ».
Постійно наповнюється та оновлюється сайт Волинського ІППО Wikі.
Запроваджується електронна освіта та розробка електронного освітнього вмісту на сайті
«Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle).
Проводиться супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі
«Мережеві технології навчання».
Освітня мережа «Патнерство в навчанні». «Використання інформаційно-комунікаційних
технологій в навчальному процесі»:
– Сайт підтримки навчання вчителів Wiki-технологій.
– Сайт дистанційного навчання вчителів інформатики Moodle.
– Сайт мережевих технологій навчання зі створення віртуальних кабінетів.
«Використання онлайн-технологій для організації роботи з обдарованими дітьми»:
– Сайт підримки Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з програмування.
– Сайт роботи з обдарованими учнями з інформатики.
3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону
Створення та адміністрування платформи для проведення регіональної міжкафедральної
науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичне забезпечення формування
професійної культури керівника навчального закладу» на сторінці «Кафедра менеджменту
освіти» сайта ВІППО. (Березень, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Адміністрування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home.
(Протягом року, Рудь О. В.).
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта ВІППО, створення буклету
про КДМС на Волині. (Протягом року, Рудь О. В.).
Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної
картин світу». (Протягом року, Рудь О. В.).
Для розміщення на сайті ВІППО подано:
05.01 – про навчальний семінар-практикум для вчителів курсу «Християнська етика в
українській культурі», що викладають у ЗНЗ Ківерцівського району [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1403;
15.01 – Засідання координаційної робочої групи представників Волинської ради Церков та
працівників освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/
view_news.php?id=1414;
21.01 – про обласну практичну конференцію вчителів КДМС «Толерантність відносин та
домінанта науково-культурологічного аспекту з огляду сучасних міжконфесійних взаємин»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1415;
04.02 – про настановчу нараду з питань організації і проведення Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016 з предметів духовно-морального спрямування» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1432;
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26–27.02 – про II (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів
духовно-морального спрямування – 2016» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1466;
24–25.03 – про Всеукраїнський конкурс «Учитель року з предметів духовно-морального
спрямування – 2016» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/
view_news.php?id=1495;
30.03 – про регіональну міжкафедральну (менеджменту освіти Волинського ІППО,
менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО, філософії, економіки та
менеджменту освіти Рівненського ОІППО) науково-практичну інтернет-конференцію
«Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника навчального
закладу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1502;
31.03 – про проблемний семінар для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст. «ЗНО–2016: традиції і
перспективи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/
view_news.php?id=1510;
04.05 – про семінар-практикум для вчителів курсів духовно-морального спрямування «До
духовності через духовність», що відбувся на базі Столинсько-Смолярської ЗОШ І–ІІ ст.
Любомльської районної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/
view_news.php?id=1568;
09–10.06 – про міжкафедральну зустріч «Управління розвитком освітнього потенціалу
регіону в контексті євроінтеграційних змін» (Рівне – Луцьк – Хмельницький) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1603;
13.09 – про обласну практичну конференцію вчителів курсів духовно-морального
спрямування «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації
стратегії національно-патріотичного виховання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1664;
27–28.09 – про міжрегіональне засідання кафедр освітнього менеджменту обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти (Хмельницький – Луцьк – Рівне) з теми
«Управління освітньою інноваційною діяльністю в регіоні в умовах децентралізації та
формування концепції нової школи» на базі Хмельницького ОІППО [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1666;
09–13.10 – Участь у роботі семінару-навчання польсько-українського проекту «Реформи
системи освіти в Україні» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу :
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1683;
25.11 – про презентацію книги Кена Робінсона, Лу Ароніки «Школа майбутнього»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1742.
У закладці «Зовнішнє оцінювання» сайта ВІППО розміщено 19 актуальних новин на тему
ЗНО та МД. (Протягом року, Бобак Н. В., Корнейко А. О., Кутовий Р. С.).
Оновлено інформацію розділів «Нормативна база ЗНО» та «Програми ЗНО з предметів».
(Вересень–жовтень, Корнейко А. О.).
Діє Веб-сторінка «Інклюзивна освіта».
Розроблено і розміщено на сайті ВІППО:
– методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ за
індивідуальною формою навчання;
– методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ за
інклюзивною формою навчання;
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– вимоги щодо організації та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного
процесу у ЗНЗ та ДНЗ.
4. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот
Проведено тренінги згідно з проектами за програмами:
– «Іntel. Навчання для майбутнього» 11 груп, 118 вчителів;
– навчання за курсом IT Essentials (Основи програмного та апаратного забезпечення
персонального комп’ютера) Мережевої академії Cisco – 2;
– Microsoft. «Партнерство в навчанні» – 3;
– Microsoft. «Вчителі в онлайні» – 4;
– Microsoft. «Цифрові технології» – 5;
– «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі» – 5.
5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту
Відділ інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій ВІППО
http://93.183.238.10/vippolabinfo

Волинська учнівська інтернет-олімпіада
http://93.183.238.10/vippoolimp

Дистанційне навчання вчителів
http://93.183.238.10/moodle-vippo
Школа олімпійського резерву
http://93.183.238.10/schoololymp
Мережеві технології навчання
http://vippo-mtn.blogspot.com
ВІППОWikі
http://vippolabinfo-wiki.16mb.com/

Забезпечення та розширення доступу вчителів інформатики
до освітніх ресурсів; забезпечення випереджувального
характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
створення умов для безперервного навчання відповідно
до впровадження інформаційних технологій
Сприяння широкому залученню обдарованої молоді
до інтелектуальних змагань; виявлення, поширення,
впровадження в навчально-виховний процес прогресивних
форм і методів навчання; стимулювання інтересу учнів
до оволодіння сучасними інформаційними технологіями
Організація дистанційних семінарів, вебінарів, побудова
модулів навчальних курсів, поширення методичних
та дидактичних матеріалів, практичне розв’язувань питань
у галузі дистанційного навчання
Виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх
шкіл області та підвищення інтересу до поглибленого
вивчення програмування
Використання технологій, які дозволяють здійснювати
швидку і доступну публікацію в інтернеті та організовувати
віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування
користувачів
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 районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів)
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних
(міських) методичних кабінетів (центрів)
Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) здійснюється через листи, інформаційні повідомлення,
проведення інструктивно-методичних нарад, консультування.
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Зокрема, завідувачі РМК (ММК) були учасниками міжнародних та всеукраїнських заходів,
які проходили на базі ВІППО: Форум «Співпраця українських та польських загальноосвітніх
навчальних закладів в рамках проектів, дофінансованих з програми Erazmus+»; ІХ Міжнародна
науково-практична конференція та ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина».
Важливим у науково-методичному супроводі є популяризація досвіду РМК (ММК) на
сторінках науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» (стаття Лещенко З. Б.,
начальника відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти Луцької міської
ради, № 4) та сайті ВІППО.
Консультування здійснюється через індивідуальні електронні адреси, а також цільові
зустрічі з виїздом у райони.
За звітний період проведено дві інструктивно-методичні наради, семінар-практикум
у м. Луцьку.
2. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Здійснено аналіз діяльності Нововолинського ММК, Іваничівського РМК з питання
«Організаційно-методичне забезпечення управління методкабінетом у змісті роботи
новопризначеного завідувача РМК (ММК)»: попередню самооцінку діяльності РМК (ММК);
вивчення організаційно-методичного забезпечення безпосередньо в кабінетах, проведено
опитування педагогів щодо якості надання послуг районним (міським) методичним
кабінетом. (Листопад, Ткачук Н. М.).
Матеріали узагальнено у довідці та представлено на засідання науково-методичної ради
ВІППО у грудні 2016 р. (Ткачук Н. М.).
Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями
Корпус миру США в Україні. (Бацмай С. А.).
Британська рада в Україні. (Бацмай С. А.).
Спілка «Брюкеншлаг» у Бад Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален, Німеччина. (Гешеліна Т. Б.).
Спілка вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської. (Бондарук Л. М.).
Співпраця з організаціями «Французький альянс». (Ураєва І. Г., м. Львів, м. Рівне).
Орієнтири міжнародної діяльності:
– поєднання потреб європейського суспільства та особливостей вітчизняної культури;
– оновлення якості освіти відповідно до потреб відкритого європейського суспільства;
– формування готовності педагогів до міжкультурної взаємодії;
– активізація шкільних програм щодо співпраці із закордонними партнерами;
– підвищення кваліфікації педагогів в умовах світового освітнього простору;
– забезпечення умов для стажування, наукового співробітництва відповідно до вимог
інноваційного розвитку освіти;
– підготовка науково-методичної бази (монографій, підручників, посібників, наукових
статей, методичних рекомендацій).
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Участь у проектах

1

Учасники (ПІБ працівника
інституту та термін
перебування
Ткачук Н. М. (протягом року)

2

Сташенко М. О. (09–13.10)

3

Ураєва І. Г. (протягом року)

№
з/п

Закордонна
установа

Мета

Результат

Осередок розвитку
освіти (ORE),
Польща, Варшава

Поширення
результатів
проекту

Мазовецький
самоврядний центр
удосконалення
вчителів, Польща
Видавництво
«Hachette»,
Франція, Париж

Участь у польськоукраїнському
проекті
Впровадити
цифрові технології
навчання у процес
вивчення
французької мови
як другої іноземної

Проведення конференції за підсумками
реалізації проекту
«Шкільна академія
підприємництва»
у Волинській обл.
Рекомендації МОН
України
Підвищення мотивації та ефективності
навчання, досягнення вищого рівня комунікативної та лінгвістичної компетентностей учнів

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
Участь у міжнародних проектах
№
з/п

Назва проекту

Організатор

1

Україно-естонський
проект «Міксіке
в Україні»

OU MIKSIKE за підтримки Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та МОН України

2

PISA(Programme for
International Student
Assessment)

МОН України (на виконання розпорядження
Кабміну України від
04.02.2016 р. № 72-р
«Деякі питання участі
України у міжнародному дослідженні
якості освіти PISA–
2018»)

Учасники проекту
Обласний координатор
(ПІБ, посада)
Вітюк В. В. –
координатор проекту

МОН України, Організація економічного
співробітництва
і розвитку (ОЕСР)
(Organisation for
Economic Co-operation
and Development (OECD));
Бобак Н. В.,
Корнейко А. О.
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Завдання/Результати
– Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства на рівні навчальних закладів, підтримка
регіональних ініціатив;
– мультипредметні заходи,
спрямовані на розвиток
творчих здібностей учнів
(наприклад, використання
онлайнових інструментів у
вивченні мов, практикоорієтоване вивчення природничих предметів з використанням мобільних пристроїв тощо), розвиток усного математичного рахунку;
– сприяння професійному
розвитку педагогів країни,
зокрема у використанні
сучасних цифрових технологій у навчально-виховному процесі;
– розвиток спільноти
користувачів
Порівняльне
дослідженням освітньої
системи України з освітою
інших держав з метою
об'єктивного аналізу стану
середньої освіти у країні
як базової інформації для
реалізації освітньої
реформи

3

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

Проф. Крог К.-Г.;
Гешеліна Т. Б.

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

4

Фахова перепідготовка вчителів
французької мови
PRO FLE

Посольство Франції
в Україні, МОН
України

Ураєва І. Г., методист
відділу гуманітарних
дисциплін

5

Проект «Вчителі
англійської мови –
агенти змін» у рамках національної
програми вивчення
та популяризації
іноземних мов
«Україна Speaking»

ГО «GoGlobal»
спільно з
Британською радою
в Україні та МОН
України

19 вчителів англійської
мови Волинської
області,
Бацмай С. А.

Отримання інформації
та матеріалів з країнознавства під час щорічного двотижневого
перебування вчителів
у Німеччині; відвідування
занять у шкільних закладах Німеччини. Методика
та дидактика. Обмін
досвідом. Інформаційні
зустрічі у вищих навчальних закладах в Оствестфален-Ліппе. Створення
локальної мережі семінарів в Україні за матеріалами перебування. Створення
навчально-методичних
підручників та інформаційних збірників
1) сертифікат за успішно
виконаний модуль «Оцінювання» від 04.01.2016;
2) сертифікат
національного тьютора
дистанційного навчання
PRO FLE від 14.04.2016
Програма для вчителів
англійської мови на базі
обласних ІППО. Волинська область є однією з семи
пілотних областей проекту.
Метою є підготовка
вчителів до викладання
іноземної мови згідно
з сучасною методикою

3. Заходи в рамках співпраці:
а) в межах СНД;
У рамках проекту Україно-естонський проект «Міксіке в Україні»:
– участь у роботі координаційної ради 23–26.08 (с. Микуличин, Яремчанський р-н, ІваноФранківська обл.);
– вебінар для координаторів проекту 07.09;
– навчальні заняття із працівниками інституту 18.10 (м. Луцьк, ВІППО);
– семінари-тренінги для педагогів – учасників проекту 27.09, 12.10, 24.10, 25.10;
– навчальні заняття з педагогами 22.09, 29.09, 17.10, 18.10, 09.11, 22.11, 06.12. (Вітюк В. В.).
б) в країнах дальнього зарубіжжя
І. Г. Ураєва, вересень–грудень 2016 р.
Проведення: 1) конкурсного відбору кандидатур (протягом вересня); 2) настановчого
тренінгу (18.10) та здійснення супроводу дистанційного навчання на платформі CNED PRO
FLE групи вчителів та викладачів французької мови освітніх установ області у складі:
1. Наумчук Ірина Володимирівна, вчитель ЗОШ № 2 м. Луцьк;
2. Душак Тетяна Володимирівна, вчитель ЗОШ № 2 м. Луцьк;
3. Грик Альона Федорівна, вчитель КЗ «Луцька гімназія № 18»;
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4. Тихун Оксана Анатоліївна, вчитель гімназії ім. О. Цинкаловського м. ВолодимираВолинського;
5. Андрієвська Вікторія Валеріївна, викладач СНУ ім. Лесі Українки.
4. Результати діяльності
У рамках проекту Україно-естонський проект «Міксіке в Україні»:
– реєстрація учасників проекту Волинської області;
– участь учасників проекту у заходах (змагання «Прангліміне»; вікторини, «Ярмарок
партнерів»).
– Волинська область є пілотною у спільній з Британською радою в Україні та
громадською ініціативою «GoGlobal» Національній програмі «Учителі англійської мови –
агенти змін» у рамках національної кампанії «Україна Speaking», основною метою якої є
підготовка вчителів до викладання іноземної мови згідно з сучасною методикою.
Для участі у Програмі зареєструвалися понад 60 вчителів англійської мови нашої області, з
яких 19 педагогів, відібраних згідно з критеріями Британської ради, взяли участь у першому
тренінгу програми, який проходив 21–27.02 на базі ВІППО. Після проходження тренінгу вчителі
провели по три уроки та майстер-класи за сучасною методикою викладання іноземної мови та
надіслали матеріали у Британську раду. За результатами роботи 17 вчителів отримали
сертифікати про проходження 50-годинного курсу професійного розвитку вчителя.
Другий тренінг програми – курс підготовки тренера, у якому взяли участь 15 вчителів
нашої області, – проходив протягом 8 днів, 07–14.08 у м. Львів. Протягом вересня-грудня
вісім підготовлених тренерів провели навчання сучасної методики викладання англійської
мови для вчителів міст і районів області.
– У проекті «Go Сamps», організованому у рамках Року англійської мови в Україні
громадською ініціативою «Go Global» спільно з Міністерством освіти і науки України та
компанією «Microsoft», Волинська область виявилася найбільш активною – у школах області
було організовано та проведено 138 мовних таборів. Відбір найкращих здійснювало
незалежне журі, у складі якого були представники Посольства Сполучених Штатів Америки
в Україні, Міністерства освіти і науки України, компанії «Microsoft», Американської
торговельної палати в Україні та команди «GoGlobal». Волинська область виявилась однією з
кращих – було відібрано 49 заявок.
«Go Сamps» отримали організаційну та методологічну допомогу від «Go Global» та
міжнародних партнерів. До роботи у цих таборах також було залучено іноземних волонтерів
– носіїв мови для допомоги вчителям у проведенні різноманітних навчальних, розважальних,
ігрових та спортивних заходів для дітей.
Реалізація першого модуля «Побудова дидактичної одиниці» фахової підготовки вчителів
французької мови дистанційної форми навчання PRO FLE: жовтень 2016 – січень 2017 рр.
ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
1. Моніторинг освітньої діяльності:
Підготовлено завдання контрольних робіт з англійської мови для 9 класу для проведення
моніторингу освітньої діяльності у Іваничівському, Ківерцівському, Шацькому районах та
м. Володимирі-Волинському. (Бацмай С. А.).
Підготовлено завдання для моніторингу навчальних досягнень учнів 9 (два рівні) та 11 (три
рівні) класів з української мови та літератури. (Наказ ВІППО від 16.02.2016 р. № 18-од; наказ
ВІППО від 03.10.2016 р. № 102-од; наказ ВІППО від 15.11.2016 р. № 116-од, Сова О. О.).
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а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 р. № 149 «Про
організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018»
підготовлено проект наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації від 01.04.2016 р. № 188 «Про призначення регіонального
координатора міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018». (Бобак Н. В.).
Взято участь у організаційних заходах:
– в нараді за участі Міністра освіти і науки України Л. Гриневич з питань долучення
України у 2018 році до міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA
(30.06, м. Київ, Бобак Н. В., на виконання листа Міністерства освіти і науки України від
22.06.2016 р. № 7-17-466-16);
– в регіональній нараді обласних координаторів PISA-2018 (14.12, Корнейко А. О., м. Львів).
б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
На виконання листа управління освіти, науки та молоді ВОДА від 27.11.2015 р.
№ 2302/10/2-15 проведено моніторингові дослідження в районах та містах області:
1. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Шацького району (лютий, робота на місцях – 11.02). Відповідальні:
Махомед М. Х., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О. Підготовлено та подано до управління
освіти, науки та молоді ВОДА доповідну записку про результати моніторингового
дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у загальноосвітніх
навчальних закладах Шацького району. Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.
2. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Володимира-Волинського (квітень, робота на місцях – 06.04).
Відповідальні: Махомед М. Х., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О. Підготовлено та подано до
управління освіти, науки та молоді ВОДА доповідну записку про результати
моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
у загальноосвітніх навчальних закладах м. Володимира-Волинського. Видано збірник
інформаційно-аналітичних матеріалів.
3. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Іваничівського району (жовтень, робота на місцях – 13.10).
Відповідальні: Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І. Підготовлено та
подано до управління освіти, науки та молоді ВОДА доповідну записку про результати
моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у
загальноосвітніх навчальних закладах Іваничівського району. Підготовлено до друку збірник
інформаційно-аналітичних матеріалів.
4. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Ківерцівського району (грудень, робота на місцях – 06.12).
Підготовлено та подано до управління освіти, науки та молоді ВОДА доповідну записку про
результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х
класів у загальноосвітніх навчальних закладах Ківерцівського району.
Інформативність проведеного дослідження та валідність отриманих результатів
зумовлена, насамперед, вибіркою учасників моніторингу, яка складала, в середньому,
близько 2/3 загальної кількості учнів навчальних закладів району (міста).
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Кількісні показники
охоплення учнів процедурами моніторингових досліджень
– Шацький район
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ району, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт:

34,3 %

Охоплено
Не охоплено

65,7 %

Кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ району, охоплених моніторингом, у розрізі класів:

20
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73,8

4-і класи

9-і класи

11-і класи

80

100 %

26,2

80,5

19,5

82,5

17,5

Охоплено

Не охоплено

– м. Володимир-Волинський
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ міста, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт:

28,7 %

71,3 %

Охоплено
Не охоплено

148

Кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ міста, охоплених моніторингом, у розрізі класів:
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78,6

4-і класи

21,4

64,4

9-і класи

35,6

67,2

11-і класи

100 %

80

32,8

Охоплено

Не охоплено

– Іваничівський район
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ району, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт:

45,9 %

54,1 %
Охоплено
Не охоплено

Кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів району, охоплених моніторингом, у розрізі класів:
20
4-і класи

9-і класи

11-і класи
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80

56,6
58,8

41,2

67,6

32,4

Охоплено
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Не охоплено

100 %

– Ківерцівський район
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів ЗНЗ району, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт:

34,3 %

65,7 %

Охоплено
Не охоплено

Кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х класів району, охоплених моніторингом, у розрізі класів:
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100 %

80

4-і класи

63,8

36,2

9-і класи

64,7

35,3

11-і класи

72,1

27,9

Охоплено

Не охоплено

В ході проведення моніторингових досліджень аналізувалася динаміка рівня навчальних
досягнень учнів 4-х, 9-х та 11-х класів за предметами, яка обраховувалася як різниця між
результатами проведених моніторингових контрольних робіт та успішністю попереднього
навчального періоду (семестру або навчального року) з урахуванням зміни таких показників:
показник успішності (ПУ) – виражена у відсотках сума результатів середнього,
достатнього та високого рівнів знань учнів;
якісний показник (ЯП) – виражена у відсотках сума результатів достатнього та високого
рівнів знань учнів.
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Показники динаміки
рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х та 11-х класів (за предметами)
за результатами моніторингових досліджень 2016 року:
– Шацький район:

4 кл.
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%

0
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0
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Фізика -36

Показник успішності

Якісний показник

– м. Володимир-Волинський:
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4 кл.
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0
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0
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– Іваничівський район:
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3,1

3,2

-2
-1,8

Показник успішності

%

3,2

-8,6

-24,1

15

1

-4,8

-17,4
-17,4

10

Якісний показник

11,8

У ході соціологічного дослідження «Випускник – 2016» протягом 2015/2016 н. р. опитано
404 випускники шкіл Ратнівського, Горохівського, Шацького районів та міста ВолодимираВолинського.
Як свідчать результати опитування, діяльність педагогічних колективів регіону
спрямована на виховання конкурентоспроможного випускника загальноосвітнього
навчального закладу. Для випускників 2016 р. значимим у процесі здобуття освіти є розвиток
своїх інтересів і здібностей (74,8 %), підготовка до здобуття професії (66,6 %), самопізнання
й самовдосконалення (54 %).
Чи з бажанням Ви вчились у школі? (%)
Так, я вчився(лась)
з великим
бажанням 34,32

Важко відповісти
24,78

Ні, я вчився(лась),
бо так треба 25,56

Лише кожен третій респондент вчився у школі з великим бажанням. Кожного четвертого
спонукали до навчання традиції, установка – «так треба». Кількість тих, хто вчився з
великим бажанням, майже збігається з кількістю тих, хто отримував задоволення від
навчального процесу загалом та від своїх навчальних результатів та успіхів і перемог на
олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо.
Від чого Ви одержували найбільше задоволення у навчанні? (%)
Від чого ще (напишіть) 2,63
Від загальношкільних і класних справ 14,38

2,63
Від взаємин з педагогами 16,08

14,38
16,08

Від своїх успіхів в олімпіадах, конкурсах,
спортивних змаганнях 29,42

29,42
31,02
32,61

Від навчального процесу загалом 31,02
Від своїх навчальних результатів 32,61

44,95
47,05
49,69

Від можливості виявити себе, свої здібності
й уміння 44,95
Від взаємин з однолітками 47,05
Від атмосфери в класі 49,69
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50,00%

38 % опитаних випускників однозначно визначилися зі своїми планами на майбутнє, 57 %
респондентів частково бачать свої перспективи. Продовжувати навчання планують 93 %
респондентів, з них 70 % збираються вступати до вищих навчальних закладів, 15,47 % –
до коледжів, 14,5 % – до професійно-технічних навчальних закладів. У планах 18,2 %
опитаних випускників – навчання за кордоном, 44,3 % збираються працювати за кордоном,
18,6 % – виїхати на постійне місце проживання, ще у 8,6 % респондентів – мрії про
одруження з іноземцями.
Респонденти відзначили, що вплив освітнього середовища на формування життєвих планів
випускників здійснюється через: вивчення відповідних предметів у школі (32 % респондентів);
профільне навчання (17 %); поради вчителів (19 %), поради класного керівника (14 %). Іншими
чинниками впливу є: власні нахили, здібності та бажання (86,2 %), прагнення досягти життєвого
успіху (73 %), приклад або поради батьків (60,4 %), поради членів родини (45 %).
Для реалізації життєвих планів, на думку випускників, їм необхідно мати впевненість у
власних силах (87,4 %), володіти вміннями спілкування (76,5 %), самостійного прийняття
рішень (73,2 %), мати якісну освіту (72,5 %).
Що сприятиме забезпеченню реалізації Ваших життєвих планів? (%)
Щось інше (напишіть, що саме) 3,09
Вдале одруження 17,79

3,09
17,79
26,46

Сприятливі соціальні умови 26,46
Здатність насамперед виходити з власних інтересів 31,95

31,95

Впливові зв’язки, матеріальне становище батьків 35,44

35,44
45,30

Вміння працювати в команді 45,3

49,35
56,32

Вміння пристосовуватись до обставин 49,35

72,54
73,23
76,52

Вмінням планувати своє життя 56,32
Якісна освіта 72,54

87,44

Вміння приймати рішення 73,23
Вміння спілкуватися з людьми 76,52
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Впевненість у власних силах 87,44

Випускникам пропонувалось зробити вибір найважливіших для них у сьогоднішньому
житті семи із 18 характеристик. Найважливішим у житті для сьогоднішніх випускників є:
здоров’я (фізичне і психічне) – 83,7 % респондентів, наявність вірних друзів (72,8 %),
щасливе сімейне життя (57,2 %), цікава робота (56,6 %), любов (духовна і фізична близькість
із коханою людиною) (55,8 %), активне, діяльне життя (53,5 %), розвиток (робота над собою,
постійне фізичне й духовне вдосконалення) (45,7 %).
Аналіз відповідей випускників на відкрите запитання «Ви закінчуєте школу, що б Ви хотіли
побажати Вашим вчителям?» вказує на певні учнівські проблеми: 1) в освоєнні навчального
матеріалу: «Доступніше викладати матеріал на своєму уроці – це стосується не всіх вчителів»,
«Розуміти психологію дитини; більше пояснювати матеріал їх уроку учням; допомагати учням
завжди», «Щоб вони гарно і добре навчали учнів і виконували гідно свій обов’язок», «Лучче
вчити»; 2) у сприйнятті справедливості учительських оцінок: «Я хочу побажати, щоб вони були
добрішими і правильно оцінювали учнів, незалежно, який він», «Звертати увагу лише на
особисті розумові здібності учня, а не оцінювати поведінку; не поширювати чутки»;
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3) у сприйнятті ставлення вчителів до учнів: «З розумінням та добротою ставитись до учнів»,
«Бути більш лояльними до учнів, відноситись із повагою. Працювати заради дітей, а не заради
грошей», «Дорогі вчителі, розуміння вам. Учні не ро́боти і не можуть вчити по 10–12
параграфів за день. В них і інші уроки є та інші завдання», «Щоб вони ставились з більшим
розумінням до учнів, щоб вони частіше ставили себе на їх місце»; 4) в оцінках вчителів учнями:
«Розвиватись, адже у цьому сенс життя (а не в самоутверджуванні)», «Розуму, насамперед,
тоді – вихованості, тактовності, людяності, компетентності, освіченості», «все більшої
мудрості з роками», «В першу чергу всім вчителям хотілося б побажати здоров’я і успіхів у
роботі. Але деяким ще й звернути більшу увагу на свою роботу і переосмислити життя. Адже,
я вважаю, що краще не працювати взагалі, ніж працювати на роботі, яку ти не любиш!»;
5) в очікуванні допомоги з боку вчителів: «Терпіння, допомагати учням у проблемах школи,
всього найкращого, дорогі вчителі».
Поряд з цим кожен другий респондент бажає вчителям терпіння, залізних нервів, наприклад:
«Успіху, удачі в усьому, терпіння з майбутніми учнями, здоров’я, щастя, реалізації всіх мрій,
бажань і задумів та всього самого найкращого!», «Я б хотіла побажати вчителям багато
терпіння та витримки у спілкуванні з учнями», «Терпіння, поваги», «Великого терпіння!»,
«Мабуть, найбільше терпіння та здоров’я. Адже воно їм ще так знадобиться». Окрім того,
учні бажають: «хорошої заробітної плати», «збільшення зарплати в 10 разів».
Протягом року вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо якості надання освітніх послуг у ВІППО.
Задоволені курсами підвищення кваліфікації 89 % опитаних слухачів, ще 10,5 % –
задоволені частково.
Задоволені курсами підвищення кваліфікації (%)
Не визначилися
з оцінкою 0,4

Не задоволені 0,1
Частково
задоволені 10,5

Задоволені 89

Серед недоліків навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації названо слухачами:
брак ілюстративних та наочних матеріалів (17,1 %); недостатня конкретизація (15,8 %);
недостатнє використання на заняттях електронних засобів навчання (15 %); незадовільне
викладання окремих предметів (13,3 %) та, як і в минулому році, їх недостатня практична
спрямованість (2015 р. – 52,6 %; 2016 р. – 43,5 %) тощо. Поряд з цим респонденти
відзначають високий професійний рівень переважної більшості викладачів ВІППО (72,5 %)
та методичну допомогу методистів (95,5 %).
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Задоволені якістю і доступністю методичної допомоги
з боку методистів ВІППО (%)
Ні (0,6)

Важко
відповісти (3,9)

Так (95,5)

Набуті знання слухачі використовуватимуть у практичній діяльності 95,1 % респондентів.
Результатом навчання на курсах стало для респондентів збагачення знаннями з предметів, які
вони викладають (76 %), осучаснення їх педагогічних поглядів (72 %), особистісне зростання
слухачів (66,2 %), формування у них розуміння сутності й важливості реформаційних змін у
галузі освіти (52 %).
Найбільш ефективними джерелами отримання інформації для підвищення методичної
компетентності є, на думку опитаних: курси підвищення кваліфікації у ВІППО (84,5 %),
спілкування з колегами (70 %), Інтернет (46 %), фахова література (43,8 %), методичні
об’єднання та наради (30 %). І хоча майже половина опитаних вважає Інтернет ефективним
джерелом для самоосвіти, перевагу дистанційній формі навчання надають лише 2,3 %
респондентів. Це викликано, певною мірою, низькою якістю забезпечення сільської
місцевості Інтернетом, відсутністю у частини вчителів власних комп’ютерів, з іншого боку –
частина вчителів психологічно не готова до дистанційного навчання.
Відповідно до плану роботу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації та
плану роботи Інституту вивчалась громадська думка педагогічних працівників, учнів та
батьків щодо якості надання освітніх послуг у навчальних закладах Іваничівського,
Шацького районів та міста Володимира-Волинського у ході підготовки питань на
засідання колегії управління.
З метою вивчення громадської думки щодо якості надання освітніх послуг у контексті
виконання Закону України «Про освіту» у навчальних закладах Шацького району опитано
318 респондентів (у тому числі за різним інструментарієм 116 вчителів (три анкети вчителя),
70 випускників 11-х класів (дві анкети випускника), 64 учні 10-х класів (дві анкети учня) та
68 батьків Шацької та Світязької ЗОШ I–III ст. (анкета батьків).
Опитаних батьків задовольняє якість навчального процесу (повністю – 63,2 %, частково –
33,8 %), якість позанавчальної роботи з дітьми (повністю –54,4 %, частково – 30,9 %), рівень
підготовки до ЗНО (повністю – 50,8 %, частково – 18,5 %), індивідуальна робота педагогів з
учнями (повністю – 45,6 %, частково – 35,3 %), безпека життєдіяльності школярів у навчальному
закладі (повністю – 67,6 %, частково – 23,5 %) тощо. Досить високим є рівень оцінки батьками
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взаємин з класними керівниками дітей (88,1 % респондентів задоволені повністю, 9 % –
частково), з педагогами школи (76,5 % задоволені повністю, 20,6 % – частково).
Батьків задовольняють санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у навчальних закладах
(повністю – 67,7 %, частково – 23,1 %), чистота і затишок шкільних рекреацій та коридорів
(повністю – 85,3 %, частково – 10,3 %), зовнішній вигляд подвір’я школи (повністю – 67,6 %,
частково – 27,9 %), обладнання спортивного майданчика (повністю – 72,1 %, частково – 13,2 %).
Задоволені температурним режимом у школах 75 % опитаних батьків, ще 17,7% – задоволені
частково. Своє незадоволення з цього приводу висловили 6 % батьків.
На проблемні місця в забезпеченні необхідних умов навчання школярів вказує рівень
задоволеності батьків обладнанням навчальних кабінетів фізики, хімії, інформатики, музики
тощо (задоволені повністю – 33,8 %, частково – 47,1 %), забезпечення учнів необхідними
підручниками (задоволені повністю – 44,8 %, частково – 34,3 %), забезпечення шкільних
бібліотек сучасною довідниковою, енциклопедичною (задоволені повністю – 29,4 %,
частково – 36,8 %) та художньою літературою відповідно до навчальних програм (задоволені
повністю – 47,1 %, частково – 33,8 %), вільним доступом до Інтернету в школі (40,6 %).
Більшість батьків вважає, що їхні діти почувають себе у школах комфортно (75 % обрали
відповідь «так» і 16,2 % – «частково»). Лише четверо респондентів однозначно відзначили,
що в їхніх дітей є проблеми у шкільному житті, на часткову наявність таких проблем вказали
35,8 % опитаних батьків. У переліку проблем шкільного життя дітей на першому місці
складність навчального матеріалу з окремих предметів, який важко засвоювати дітям
(61,4 %); далі проблемною є велика кількість домашніх завдань, яку діти, за оцінками
батьків, просто фізично не можуть виконати (45,4 %), відсутність у школі гуртків, які хотіли
б відвідувати діти (34,1 %), та факультативів (13,6 %). Практично кожен десятий респондент
відзначає наявність у їхніх дітей непорозумінь з окремими педагогами.
Поряд з цим опитування виявило низьку активність батьків в життєдіяльності школи. Хоча
83,3 % опитаних вказують на те, що в школі діють представницькі органи батьків, 97 %
відвідують батьківські збори, як загальношкільні, так і класні, свій вплив на життя школи як
частковий характеризують 47,5 % і ще 1,7% респондентів вважають, що мають значний вплив.
Чи діють у Вашій школі представницькі органи батьків?
Не знаю (13)
Ні (3)
так 83,33%
ні 3,33%
не знаю 13,33%
Так (84)

Активна участь батьків у житті школи виявляється у ремонті класних приміщень (97,1 %),
ремонті шкільного обладнання (46,2 %), вирощуванні для школи вазонів (41,9 %), участі в
організації та проведенні екскурсій для дітей (37,5 %), в організації і проведенні дозвілля
школярів (23,8 %), підтриманні в порядку подвір’я школи (22,2 %), участі в розробці
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проектів (з утеплення школи, облаштування спортивного майданчика, оформленні шкільного
музею тощо) (20,6 %). Гроші на ремонт шкіл здавали 97,1 % опитаних батьків.
Батьки хотіли б таких змін у школах, в яких навчаються їх діти: «Добудувати, щоб не було
II зміни», «Комп’ютерне обладнання у кожному класі», «Повернути безкоштовне
харчування для 1–4 класів», «Забезпечити учнів підручниками», «Щоб був просторий
актовий зал, щоб добудували ще класні кімнати, оновили устаткування в їдальні (щоб там
було усе най-най)», «Покращити умови, харчування, покращити санвузли», «По деяких
предметах створити факультативні заняття», «Щоб діти перед уроками всі гуртом
робили зарядку», «Покращити … організацію дозвілля дітей», «Менша нагрузка з уроків».
За матеріалами опитування підготовлено аналітичну довідку та видано «Матеріали
соціологічного опитування вчителів, батьків, учнів шкіл Шацького району» (Луцьк, 2016),
якими мають змогу користуватися керівники навчальних закладів, педагоги та працівники
районного методичного кабінету.
На вивчення громадської думки щодо якості надання освітніх послуг у контексті
виконання Закону України «Про загальну середню освіту» у навчальних закладах міста
Володимира-Волинського спрямовано соціологічне опитування 464 респондентів (у тому
числі за різним інструментарієм опитано 165 вчителів (три анкети вчителя),
102 випускники 11-х класів (дві анкети випускника та анкета учнів 10–11 класів), 116 учнів
10-х класів (дві анкети учня 10 класу та анкета учнів 10–11 класів) та 81 батька учнів шкіл
міста (анкета батьків) (травень).
Аналіз опитування вчителів показує, що адміністрації шкіл забезпечують, як на думку
90 % опитаних педагогів, раціональне використання їх робочого часу. Респондентів
влаштовує розклад занять (90,3 %) та вони задоволені своїм навчальним навантаженням
(83 %). Новизна діяльності, умови роботи і можливість експериментування (92,2 %
респондентів), організація роботи в школі (89 %), зростаюча відповідальність (86,3 %),
постійна увага керівників навчальних закладів до професійного зростання педагогів (85,5 %)
та приклад і вплив керівників (83,7 %) є стимулюючими чинниками до навчання, розвитку і
саморозвитку опитаних вчителів.
Оцінюючи роботу педагогів, представники адміністрацій навчальних закладів виявляють
справедливий, обґрунтований підхід, що фіксують 91,4 % респондентів. Ставлення
представників адміністрації до вчителів характеризується як доброзичливе 96,3 %. Опитані
вчителі (85,4 %) вважають, що їх досягнення та успіхи помічаються адміністрацією та
педагогами школи. Однак кожному п’ятому респондентові бракує підтримки і допомоги з
боку керівників школи.
У навчальних закладах створені умови для розвитку творчості та здібностей вчителів, для
підвищення їх професійної майстерності (95,2 %). Діяльність методичних об’єднань (кафедр)
та власна участь у ній опитаних педагогічних працівників влаштовує 95,2 % респондентів.
Те, що у школах йде науково-методичний пошук, подобається і підтримується 88 %
респондентів. Методична робота у педагогічних колективах міста є стимулюючим чинником
до навчання, розвитку та саморозвитку 85,9 %. Перешкоджаючими чинниками в навчанні,
розвитку та саморозвитку вчителів є для 54,6 % респондентів обмежені матеріальні ресурси,
для 46,8 % – недостатнє науково-методичне забезпечення, для 32,5 % – стан здоров’я, для
30,9 % – складні життєві обставини, для 25 % – неможливість користуватись Інтернетом за
потребою.
На думку 82,8 % опитаних вчителів, у школах та місті створено систему науковометодичного забезпечення, що сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Свою
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потребу і готовність у професійному й особистісному зростанні та намагання реалізувати її
декларують 95,2 % респондентів. Якщо порівняти із загальнообласним дослідженням 2015 року,
то таку потребу та готовність реалізувати її відзначали 87 % опитаних вчителів.
Я відчуваю потребу в професійному і особистісному зростанні
та намагаюсь реалізувати її (%)

абсолютно
Абсолютнозгідний
згідний 62,58%
(62,58)

0,7

більше
незгідний (30,06)
Більшезгідний,
згідний, ніж не
згідний 30,06%
важко
Важковідповісти
відповісти 4,29%
(4,29)

0,6258

0,6
0,5
0,4
0,3

0,3006

0,0061
0,0245
0,0429

більше
ніжзгідний (2,45)
Більшене
незгідний,
згідний, ніж
згідний 2,45%
абсолютно
0,61%
Абсолютноне
незгідний
згідний (0,61)

0,2
0,1
0

Респондентами позитивно характеризується морально-психологічний клімат у
педагогічних колективах навчальних закладів (91 %). Оцінюючи свої стосунки з колегами,
респонденти називають їх неконфліктними (90,85 %) та вказують, що постійно відчувають
підтримку з боку своїх колег (90,9 %). Приклад і вплив колег є стимулюючим чинником до
навчання, розвитку та саморозвитку 89,2 % опитаних вчителів.
Новації та експерименти в педагогічній діяльності стабільно цікаві для 78,5 % респондентів.
Опитані вчителі демонструють бажання привнести зміни у свою роботу. Воно виникає під час
спілкування з колегами (68,7 %), в процесі ознайомлення з новинками фахової літератури та
педагогічної преси (64,7 %), після курсів підвищення кваліфікації у ВІППО (44,7 %), засідань
методичних об’єднань (кафедр), методичних заходів у школах (38 %) тощо. У цьому
навчальному році практично всі опитані намагалися застосувати які-небудь новинки у своїй
роботі з дітьми. Респонденти використовують у навчально-виховному процесі елементи ігрових
технологій навчання (81,2 % респондентів), технологій інтерактивного навчання (63,1 %),
особистісно орієнтованого навчання (61,7 %), проблемного навчання (59 %), проектну
технологію (51 %), технології розвивального навчання (48,3 %), розвитку критичного мислення
(47,6 %), компетентнісний підхід (38,3 %) тощо.
75 % опитаних вчителів вважають, що компетентнісний підхід дозволить підвищити
якість освіти. Свою готовність до впровадження компетентнісного підходу в практику
навчання та виховання декларують 43,3 % респондентів, ще 41,3 % вважають, що готові
частково. Рівень готовності до впровадження компетентнісного підходу сформувався
завдяки системі методичної роботи у педагогічному колективі школи (65,1 %), самоосвіті
(57 %), навчанню на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО (37,6 %), участі у заходах
міського методичного кабінету (20 %) тощо.
Для учнів у навчальних закладах створено умови щодо розвитку різних напрямів їх
творчості (61,3 %): є можливість відвідувати факультативи за власним вибором (75,5 %),
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працюють гуртки (58,2 %), творчі колективи (51,4 %), деякі педагоги займаються з учнями
індивідуально, сприяючи розвитку різних видів творчості школярів (44%), працюють шкільні
наукові товариства (26,2 %) тощо. Оцінюючи роботу педагогів зі старшокласниками,
респонденти відзначають, що вчителі «використовують на уроках дослідницько-пошукові
методи роботи» (81 %), «допомагають удосконалювати результати моєї праці» (75 %),
«проводять позаурочні заходи зі своїх предметів» (74,8 %), «сприяють розвиткові у мене
позитивного бачення власних здібностей» (69 %), «практикують проведення спільних
досліджень з учнями» (65,7 %), «підтримують в мені прагнення знаходити проблеми та
вирішувати їх самостійно» (55,8 %), «обговорюють зі мною широке коло проблем» (43 %),
«розробляють для мене практичні завдання експериментального характеру» (38,7 %),
«розробляють для мене індивідуальні завдання» (36,2 %), допомагають мені будувати
особисті плани та підтримують у прийнятті рішень» (47,2 %). У школах практикується
використання на уроках комп’ютерних презентацій (97,5 %), проведення інтелектуальних
ігор (82,5 %), «тижнів наук» (77 %), система творчих завдань (76 %), проектна діяльність
(74,8 %), діагностика знань учнів з використанням комп’ютерів (44,3 %) тощо.
За матеріалами опитування підготовлено аналітичну довідку до колегії управління освіти,
науки та молоді ОДА та видано «Матеріали соціологічного опитування педагогічних
працівників, батьків і учнів навчальних закладів міста Володимира-Волинського» (Луцьк,
2016), якими мають змогу користуватися керівники шкіл, педагоги та працівники міського
методичного кабінету.
У навчальних закладах Іваничівського району опитано 465 респондентів (в тому числі
за різним інструментарієм опитано 129 вчителів (три анкети вчителя), 106 випускників 11-х
класів (дві анкети випускника), 107 учнів 10-х класів (дві анкети учня 10 класу) та
123 батьків учнів шкіл району (анкета батьків) з метою вивчення громадської думки щодо
якості надання освітніх послуг школами району.
Якими показниками, на Вашу думку,
можна охарактеризувати життя Вашої школи? (%)
Сумно
Страшно
Одноманітно
Нудно
Несподівано
Творчі завдання
Нові предмет
Оригінально
Почуття успіху
Хороші стосунки
Цікаві вчителі
Дружний клас
Цікаво
Весело
0,00%

7,48
8,41
9,35
14,95
24,30
29,91
38,32
38,32
46,73
53,27
55,14
71,03
77,57
78,50
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Для десятикласників Іваничівського району школи, у яких вони навчаються, – це «місце,
де цікаво дізнаватись про щось нове» (78,5 % опитаних), «місце спілкування з друзями»
(44,9 %), «місце цікавого спілкування з педагогами» (25,2 %). Характеризуючи шкільне
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життя, респонденти називають його веселим (78,5 %), цікавим 77,6 %); вони вчаться у
дружному класі (71 %), з ними працюють цікаві вчителі (55 %); у них склалися хороші
стосунки (53,3 %), вони живуть з відчуттям успіху (46,7 %) та пишаються школою, у якій
вчаться (80 %). Після уроків спілкується з класними керівниками кожен третій опитаний та з
учителями-предметниками – 35,5 % респондентів.
Однозначно подобається вчитися 33 % опитаних, ще 51 % відзначають, що таке почуття
виникає у них іноді.
Поряд з цим, для кожного десятого опитаного школа є місцем його страждань, їм у школі
нудно (15 %) та страшно (8,4 %). Швидше піти зі школи після уроків намагаються 23,4 %
опитаних. Ніхто у школі не допомагає вирішувати особисті проблеми 45 % опитаних учнів
10 класів. При цьому у позанавчальний час не спілкуються ні з ким із педагогічних працівників
35,5 % респондентів. Активні кроки назустріч школярам у вирішенні особистих та шкільних
проблем дітей мусять зробити психологи та соціальні працівники навчальних закладів.
Опитування дає змогу констатувати, що поза активним шкільним життям знаходиться
кожен четвертий опитаний десятикласник. Не беруть участі у підготовці та проведенні
шкільних колективних справ 22 % респондентів. При цьому не мають потреби і бажання
брати участь у шкільних справах 15 % респондентів. У відповіді на запитання, чи працюють
у школі органи учнівського самоврядування, 55,3 % опитаних відзначили їх роботу, а
відповіді «ні» обрали 20,4 %, «важко відповісти» – 24,3 %. Якщо порівняти ці цифри з
опитуванням 2011 року, то у 2016 році стало майже на 20 % менше тих школярів, які
відзначали роботу органів учнівського самоврядування, при практично однаковій кількості
тих, хто обрав відповідь «важко відповісти» (2011 рік – 24 %).
Учнівське самоврядування сприймається деякою частиною опитаних учнів лише як заходи
дня учнівського самоврядування в школі, в який учні проводять уроки замість вчителів.
Незначна кількість опитаних старшокласників, які беруть участь у роботі учнівського
самоврядування, у відповіді на відкрите запитання «Напишіть, будь ласка, що дала Вам участь
у роботі органів учнівського самоврядування» відзначили, що це: «Великий успіх серед
однолітків. Дала змогу розкрити таланти, свої вміння у роботі з однолітками»,
«Організаторські навички», «Я стала впевненішою в собі», «Можливість висловлювати
власну думку», «Можливість бути ініціатором різних заходів», «Організованість, впевненість
в собі, рішучість», «Самостійність», «Виробився характер», «Покращила мої організаторські
здібності», «Навчився спілкуватись з людьми», «Нові ідеї, розвиток».
Брали участь у здійсненні молодіжних проектів 26,3 % опитаних випускників та 23 %
опитаних десятикласників. Вони називають проекти, які організовували і проводили у школах:
«День миру», «Проект з хімії», «Проводили благодійні акції по збору коштів для онкохворих
дітей, для АТО», «Велика кількість екологічних проектів», проект «Ініціативна молодь»,
флешмоб «Україна – це ти», концерт для мам воїнів АТО та інші.
За матеріалами опитування підготовлено аналітичну довідку до колегії управління освіти,
науки та молоді ОДА та видано «Матеріали соціологічного опитування педагогічних
працівників, батьків і учнів навчальних закладів Іваничівського району» (Луцьк, 2016), якими
користуються керівники шкіл, педагоги та працівники районного методичного кабінету.
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Підготовка завдань для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів
Шацького району з біології. (Січень, Тирак Р. О.).
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Підготовка завдань для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів м.
Володимира-Волинського з біології. (Березень, Тирак Р. О.).
Підготовка завдань для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів
Іваничівського району з біології. (Вересень, Тирак Р. О.).
Підготовка завдань для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів
Ківерцівського району з біології. (Листопад, Тирак Р. О.).
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
І. В рамках організаційно-нормативного забезпечення ЗНО–2016 та ЗНО–2017 підготовлено:
– проект доручення голови обласної державної адміністрації від 16 січня № 285/17/2-16
«Про підготовку і проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році»
(Бобак Н. В.);
– проекти спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти:
1) від 10.02.2016 р. № 69/10-о «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році» (Бобак Н. В.);
2) від 19.02.2016 р. № 86/14-о «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році за днями тестування» (Бобак Н. В.);
3) від 23.02.2016 р. № 162/27-о «Про затвердження мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році» (Бобак Н. В.);
4) від 05.04.2016 р. № 197/37-о «Про затвердження мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання за предметами на травень 2016 р.» (Бобак Н. В.);
5) від 18.04.2016 р. № 220/42-о «Про затвердження пункту перевірки завдань із
розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та
літератури у 2016 році» (Бобак Н. В.);
6) від 18.05.2016 р. № 287 / 66-о «Про затвердження пункту проведення додаткової сесії
зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році» (Бобак Н. В.);
7) від 19.05.2016 р. № 294 / 69-о «Про затвердження мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання за предметами на червень 2016 р.» (Бобак Н. В.);
8) від 12.09.2016 р. № 446/122-о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017 році» (Корнейко А. О.);
9) від 17.11.2016 р. № 606/138-о «Про проведення апробацій тестових завдань у
листопаді–грудні 2016 року» (Корнейко А. О.);
– проекти наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації:
1) від 01.04.2016 р. № 183 «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань
зовнішнього незалежного оцінювання у квітні 2016 року» (Бобак Н. В.);
2) від 20.09.2016 р. № 465 «Про призначення відповідальних за організацію і проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у 2016/2017 н. р.»
(Корнейко А. О.).
ІІ. Здійснено адміністрування процедур ЗНО–2016:
Створено мережу та організовано роботу пунктів реєстрації учасників ЗНО – 2016:
розроблено електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних
за пункти реєстрації; проведено навчання відповідальних за реєстрацію щодо методики
роботи з програмою «ЗНО–2016». (Січень–лютий, Бобак Н. В., методисти центру ЗНО та
моніторингових досліджень).
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Забезпечено створення бази даних екзаменаторів ЗНО–2016: 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 та з англійської мови; проведено сім навчально-методичних
нарад та семінарів для зареєстрованих осіб; здійснено тестування екзаменаторів та їх
сертифікацію (76 осіб). (Лютий–березень, Бобак Н. В., спільно з ЛРЦОЯО).
Створено мережу пунктів пробного тестування ЗНО–2016, пунктів сертифікаційної та
додаткової сесій ЗНО–2016: здійснено перевірку пунктів тестування щодо відповідності
вимогам УЦОЯО, заповнено Листи перевірки ППТ та ПТ, Інформаційні карти ППТ та ПТ.
(Січень–квітень, Бобак Н. В., методисти центру ЗНО та моніторингових досліджень).
Виконано комплекс заходів для забезпечення процедур ЗНО–2016 підготовленим
персоналом:
– організовано добір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів,
інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО (2500 осіб). (Січень–березень, Бобак Н. В.,
спільно з відповідальними за ЗНО в містах, районах області);
– здійснено добір, навчання, онлайн-тестування і сертифікацію відповідальних за пункти
тестування (37 чол.), помічників відповідальних за ПТ (37 чол.), уповноважених осіб
УЦОЯО (40 чол.). (Березень–квітень, Бобак Н. В., Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО).
Організовано проведення процедур ЗНО–2016 (згідно з Календарним планом підготовки
та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти):
– 22–29.02, 13–22.04 – апробація тестових завдань ЗНО в ЗНЗ (1035 осіб). (Бобак Н. В.,
Корнейко А. О., методисти центру ЗНО та МД);
– 02.04, 09.04 – пробне тестування ЗНО–2016 (4454 особи). (Бобак Н. В.);
– 05–17.06 – сертифікаційна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року
(8213 осіб, 22 682 тестування). (Бобак Н. В);
– 14.06–04.07 – додаткова сесія ЗНО–2016 (56 осіб). (Бобак Н. В.)
07–18.05 на базі ВІППО організовано роботу пункту перевірки завдань із розгорнутою
відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у
2016 році. (Бобак Н. В.).
ІІІ. Розпочато організаційно-підготовчий етап ЗНО–2017:
Розроблено План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень у Волинській області на 2016/2017 навчальний рік.
(Корнейко А. О., спільно з Управлінням освіти, науки та молоді ВОДА та ЛРЦОЯО).
Організовано добір, призначення та розпочато навчання відповідальних за проведення
ЗНО–2017 і моніторингових досліджень у містах, районах та ОТГ області. (Корнейко А. О.).
Розпочато роботу (з 14.11) щодо звірки та оновлення інформаційного наповнення
електронних баз даних (у програмі «Джуліам»):
– ЗНЗ Волинської області;
– ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Волинської області;
– ПТНЗ Волинської області.
24–30.11, 12–16.12 організовано та проведено апробацію тестових завдань ЗНО–2017 в ЗНЗ
області (охоплено 450 осіб). (Корнейко А. О., Приймачук Л. О., Кутовий Р. С., Савчук О. І.).
Розпочато збір інформації щодо формування мережі реєстраційних пунктів ЗНО–2017 та
ППТ ЗНО–2017. (Корнейко А. О.).
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Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи:
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Бобак Н. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Бобак Н. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Бобак Н. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Бобак Н. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Бобак Н. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.

Назва заходу

Дата
проведення
22.02–29.02

Кількість
учасників
405

Апробація
тестових завдань
ЗНО

13–22.04

630

Пробне
тестування для
випускників

02.04,
09.04

4454

Сертифікаційна
сесія зовнішнього
незалежного
оцінювання
Додаткова сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Апробація
тестових завдань
ЗНО

05–17.06

8213

14.06–04.07

56

24–30.11
12–16.12

450

Апробація
тестових завдань
ЗНО

Форма підведення
підсумків
Заповнення карт
спостереження,
передача зведеної
інформації
до ЛРЦОЯО

Офіційний звіт
УЦОЯО про
проведення в 2016
році зовнішнього
незалежного
оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної
середньої освіти

Заповнення карт
спостереження, передача зведеної інформації до ЛРЦОЯО

Участь у засіданні регіональної експертної групи щодо визначення порогу «склав/не
склав» тесту з географії ЗНО 2016 року у Львівському регіональному центрі оцінювання
якості освіти. (16.06, Григор’єва Н. В.).
ХІІ. Особливості діяльності закладу
1. Робота музею історії освіти Волині
І. Проводилася робота зі збереження, систематизації та вивчення освітньої, науковопедагогічної та історичної спадщини Волині. Фонди музею поповнилися історичнокраєзнавчими нарисами та репертуарними збірниками (6 примірників), авторами яких є
педагоги та краєзнавці Горохівського району. Експонати передано музею головою
Горохівської районної профспілкової організації працівників освіти Карп’як Є. В.
II. Постійно проводилася робота над удосконаленням фактичного матеріалу тексту
оглядових екскурсій. З цією метою опрацьовувались документальні матеріали, наявні у
фондах музею, матеріали ЗМІ, наукові праці з історії та краєзнавства тощо.
III. Систематично проводились оглядові екскурсії для гостей музею та слухачів курсів
згідно з розкладом заїздів груп. Серед них:
1. Оглядова екскурсія для учасників і гостей IX Міжнародної науково-практичної
конференції та XXIII Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі
з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина».
2. Оглядова екскурсія для делегації педагогічних працівників з м. Попасна Луганської
області.
IV. Виставкова діяльність музею представлена такими заходами:
1. Виставка матеріалів з досвіду роботи педагогів області, нагороджених «Знаком Василя
Сухомлинського».
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2. Виставка «Поетична творчість педагогів Волині».
3. Виставка методичних та фотоматеріалів «Методичні досягнення Нововолинського
ліцею-інтернату».
4. Виставка в рубриці «Портрет педагога» – «Березан О. В. – вчитель хімії Нововолинського
ліцею-інтернату, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України».
V. З метою оптимізації роботи музею проведено консультативну зустріч із працівниками
науково-методичного відділу Волинського краєзнавчого музею Вернидубовим О. В. та
Криштапюк Л. Ф.
VI. Оформлено куточок відзнак музею історії освіти Волині.
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;
– 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 122 назви).
Книжковий фонд поповнюється централізовано за рахунок державного бюджету.
Станом на 01.12.2016 року фонд бібліотеки становить 45 826 примірників книг. За звітний
період надійшло 260 книг.
Завідувач бібліотеки взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для
освітянської галузі України» та Всеукраїнському форумі «Місія бібліотек навчальних
закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді», які відбулись 17–18.11
у м. Києві.
Працівники бібліотеки протягом року підготували та опублікували в науковометодичному віснику «Педагогічний пошук» бібліографічні покажчики «Національнопатріотичне виховання дітей та молоді» і «Формування культури екологічної поведінки».
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В електронній газеті «Педагогічні роздуми» опублікували бібліографічний огляд літератури
«Поетеса, перекладач, громадянська діячка…», присвячений 145-й річниці від дня
народження Лесі Українки, та 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
проводить огляди літератури, виставки, інформування читачів про нові надходження,
надається практична допомога методистам в організації тематичних книжкових виставок до
наукових конференцій.
Протягом року працівники організували і провели творчі зустрічі з волинською авторкою
Юлією Смаль, письменником і журналістом Іваном Корсаком, письменником і громадським
діячем Андрієм Бондарчуком, поетом Миколою Сидорчуком, членами Волинського осередку
міжконфесійної Спілки християнських письменників Віктором Гребенюком, Василем
Мартинюком, Наталією Добжанською, Дмитром Довбушем, Юрієм Вавринюком, Ольгою
Міцевською. В бібліотеці відбулася презентація виставки творчих робіт, вишитих бісером,
волинської майстрині, вчительки Олени Никитюк та виставки творчих виробів із соломи
заслуженого майстра народної творчості України, педагога Марії Кравчук.
Протягом року на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли тематичні виставки
літератури:
1. «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді».
2. «Рідна мова в житті людини».
3. «Післядипломна освіта – школа педагогічної майстерності».
4. «Психологи – учителям».
5. «Педагогічний вернісаж».
6. «Конституція України – гарант незалежності».
7. «Україна – наш спільний дім».
8. «Освіта нації – запорука майбутнього».
9. «Виховання особистості на основі традицій і звичаїв українського народу».
10. «День пам’яті жертв Голодомору».
11. «Символи держави і народу».
12. «2016-й – Рік англійської мови в Україні».
Книжкові виставки до знаменних дат:
«Понад все вони любили свій коханий край…» (П. Г. Тичина). (До 125-річчя від дня
народження Павла Григоровича Тичини (1891–1967));
«І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя!» (Леся Українка). (До 145-річчя від дня
народження Лесі Українки (1871–1913));
«…Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть» (Т. Г. Шевченко). (До дня народження Тараса Григоровича
Шевченка (1814–1861));
«Сто разів розпускаю сили своєї душі, аби далекими світами відшукали мені щастя моє»
(В. Стефаник). (До 145-річчя від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871‒1937));
«Ніколи не кажи: “в цій державі”. Так завжди казали ті, для кого вона чужа. Кажи: “наша”»
(В. Шкляр). (До 65-річчя від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951));
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«Нам пора для України жить» (І. Франко). (До 160-річчя від дня народження Івана
Яковича Франка (1856‒1916));
«Мета, зміст і щастя життя уявлялися мені в тім, щоб послужити національному
українському відродженню» (М. Грушевський). (До 150-річчя від дня народження Михайла
Сергійовича Грушевського (1866–1934));
«Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» (І. Багряний). (До 110-річчя від дня
народження Івана Павловича Багряного (1906–1963));
«Та, як небо в нашім Дніпрі, Так в тобі не спить хай Україна» (М. Вінграновський).
(До 80-річчя від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936–2004));
«Я боюся безслідно прожитого життя» (Г. Тютюнник). (До 85-річчя від дня народження
Григора Михайловича Тютюнника (1931–1980)).
Віртуальні виставки, розміщені на сторінці бібліотеки сайта Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти:
«Нові надходження до бібліотеки» в розділах:
– «Довідкова література»;
– «Навчальна література»;
– «Художня література».
«Поетеса, перекладач, громадська діячка…» (Бібліографічний огляд літератури,
присвячений 145-й річниці від дня народження Лесі Українки).
«Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» (бібліографічний покажчик).
2. Видавнича діяльність за рік
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Інформаційно-видавнича діяльність закладу
Всього підготовлено до друку видань
з них:
монографії
підручники
посібники
навчально-методичні комплекси
програми
методичні рекомендації
буклети
наукові статті
методичні статті

203
1
2
15
8
1
35
–
89
52

Перелік друкованих видань закладу, оформлений відповідно до чинних вимог та згідно з
наведеним вище розділом видів друкованих видань, додається (додаток 5).
Робота відділу інформаційного забезпечення освіти
Основні етапи роботи працівників відділу:
І. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» № 1 (89)–4 (92)
1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування).
2. Робота з авторами статей.
3. Правка коректури (чотири коректури); перевірка відповідності набраного тексту
оригіналу; виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, неправильної
розбивки тексту на абзаци; погодження з літературним редактором помічених стилістичних
похибок; перевірка правильності набору тексту, заголовків, приміток та інших виділених
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частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок
технічного редактора; вказівки з набору формул, рисунків, багатозначних чисел, графіків,
таблиць, діаграм тощо.
4. Робота з авторами, їх консультування.
5. Макетування журналу.
6. Виведення плівки.
7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу.
8. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» в
онлайн-каталозі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
9. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника
«Педагогічний пошук».

ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» № 15–27
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, верстка та онлайн-публікація.
Електронну газету «Педагогічні роздуми» розміщено на сайті ВІППО. У кожному номері
висвітлено певну тематику. Матеріали вчителі можуть використовувати у роботі. (Огляд
додається, додаток 3).
ІІІ. Робота над поточною документацією ВІППО
Підготовка вітань до свят, подій, днів народження; 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).
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Систематична допомога методистам Інституту і старшим викладачам у створенні
друкованих матеріалів відділів та кафедр (за погодження з ректоратом).
Виготовлення документації для проведення процедури закупівлі в одного учасника на
Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua):
– реєстрація Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на веб-порталі
«Державні закупівлі» як замовника торгів;
– інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
– обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
– повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
– інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;
– оголошення про результат проведення торгів;
– звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.
Виготовлення поточної документації (набір, редагування програм до семінарів, круглих
столів, конференцій).
Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО: обробка цифрової інформації, її
оприлюднення.
Робота із засобами масової інформації: підготовка прес-релізів, запрошення журналістів
на заходи.
ІV. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо.
Редагування документації та матеріалів для підготовки і проведення науково-методичних
семінарів, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій тощо:
1) ХХХІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій);
2) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»;
3) XХІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки
педагогів Волині»;
4) форуму «Співпраця українських та польських загальноосвітніх навчальних закладів в
рамках проектів, дофінансованих з програми Erazmus+»;
5) науково-практичної конференції
«Формування іншомовної комунікативної
компетентності як складова процесів глобалізації та взаємозближення національних культур»;
6) волинезнавчих педагогічних історико-краєзнавчих читань «Леся Українка та родина
Косачів в історії освіти Волині»;
7) ІХ Міжнародної науково-практичної конференції та ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних
читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина»;
8) круглих столів «Удосконалення нормативно-правових основ системи фізичного
виховання в школі» й «Напрями та механізми залучення різних груп населення України до
оздоровчої рухової активності».
V. Випуск науково-методичних видань ВІППО (набір, форматування, правка та верстка)
1. Формування іншомовної комунікативної компетентності як складова процесів
глобалізації та взаємозближення національних культур : матеріали наук.-практ. конф. /
уклад. Л. М. Бондарук, С. А. Бацмай, Т. Б. Гешеліна, І. Г. Ураєва. – Луцьк : ВІППО, 2016. –
200 с.
2. Самоосвіта педагога як умова підвищення його неперервної професійної компетенції :
метод. рек. / упоряд. Н. В. Ясінська. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 80 с.
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3. Національно-патріотичне виховання учнів засобами предметів природничого циклу : зб.
наук.-метод. ст. / упоряд. Н. В. Григор’єва, Т. С. Гребенюк. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 252 с.
4. Чорнобиль: наслідки, уроки, проблеми. З нагоди 30-річчя Чорнобильської трагедії :
матеріали обл. пед. читань / уклад. Н. В. Ясінська. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 64 с.
5. Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії
національно-патріотичного виховання : матеріали обл. практич. конф. вчителів курсів
духовно-морального спрямування / упоряд. О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 144 с.
6. Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року з предметів духовно-морального спрямування – 2016» : на допомогу вчителю / упоряд.,
вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 136 с.
7. Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника
навчального закладу. Матеріали регіональної міжкафедральної науково-практичної інтернетконференції : зб. матеріалів / укл. М. О. Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 120 с.
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 № 22420-12320 ПР
від 31.10.2016) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).
Наукова періодика – один із найважливіших інструментів для здійснення комунікації між
науковцями в інтересах їхньої діяльності. Наукові журнали, як правило, містять інформацію
про теоретичні і прикладні дослідження та покликані сприяти підвищенню рівня фахової
майстерності, самоосвіті читачів.
Електронна версія часопису «Педагогічний пошук» систематично розміщується на сайті
наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації
журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних «Україніка». Журнал
виходить із компакт-диском, де вміщуємо багатоілюстровані методичні матеріали. Видання
знайомить волинських освітян не лише з творчим доробком кращих педагогів-новаторів, а й
з дослідженнями науковців та працівників Інституту, вищих навчальних закладів України.
На сторінках журналу висвітлюються результати теоретичних і практичних досліджень з
проблем запровадження педагогічних інновацій у навчальний процес.
Науково-методичний вісник Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти
адресований усім, хто виховує і вчиться, чи любить освіту, або просто цікавиться
проблемами української національної школи.
Видається щоквартально.
Видання твориться за активної участі науковців, керівників і працівників 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, волинезнавство.
Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та
кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики,
студентство, що переконує у зворотньому звʼязку творців видання та читачів.
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Див. порівняльний аналіз у діаграмі:
Автори
Академіки
Доктори наук
Кандидати наук
Науково-педагогічні працівники
Методисти методичних кабінетів
Вчителі-практики
Аспіранти
Студенти

К-сть
публікацій
2
5
24
26
3
37
4
2

Більшість публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих
педагогів області.
Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування.
(Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» за 2016 рік додається, додаток 2).

Автори
Працівники ВІППО
Працівники ВІППО
у співавторстві
з іншими
Інші

К-сть
публікацій
37
8

%

54

58

29
13

Представлення тематичних напрямків публікацій
Навчальний предмет
Українська мова і література
Англійська мова
Польська мова
Французька мова
Зарубіжна література
Історія України
Математика
Фізика
Хімія
Географія
Біологія
Економіка
КДМС: Християнська етика
Краєзнавство
Виховна робота
Музичне мистецтво
Захист Вітчизни
Психологія
Педагогіка
Дошкілля
Позашкілля
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К-сть
6
1
1
1
1
6
1
3
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
2
1
5

%
14
2
2
2
2
14
2
7
2
2
9
5
5
2
2
2
2
2
5
2
12

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.
Назва міста,
району
м. Луцьк
м. Ковель
м. ВолодимирВолинський
Луцький
Любешівський
Любомльський
Ківерцівський
Іваничівський
Ратнівський
Горохівський
Інші регіони

К-сть
публі
кацій
74
1
1

%

1
1
3
1
4
2
1
14

1
1
3
1
4
2
1
13

Розподіл друкованих статей за регіонами (%)
м. Луцьк (72)

72
1
1

м. Ковель (1)

1

2

1

м. Володимир-Волинський (1)

13

Луцький р-н (1)
Любомльський р-н (3)

4
1

3
1

Ківерцівський р-н (1)

1

Іваничівський р-н (4)

1
72

Любешівський р-н (1)
Ратнівський р-н (2)
Горохівський р-н (1)
Інші регіони (13)

Вивчається попит читачів педагогічної періодики та технологія поліграфічного
виробництва, здійснюється оформленням передплати, розповсюдження видання та
документів бухгалтерської звітності.
Робота з офіційним сайтом ВІППО
Робота сайта ВІППО
Систематичне оновлення та наповнення сайта ВІППО (редагування та дизайн
публікацій). Кожен підрозділ ВІППО має сторінку на сайті, яка постійно оновлюється. На сайті
розміщуються методичні рекомендації щодо викладання предметів, офіційна інформація, анонси
заходів, плани роботи, новини про проведені заходи, матеріали про конкурси, олімпіади, подяки,
відео, оновлення літератури в бібліотеці, відгуки про роботу ВІППО тощо.
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Кількість матеріалів, опрацьованих і опублікованих за рік, – 270, кількість новин – 234.
2. Висвітлення в засобах
та педагогічного досвіду регіону
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7

масової

Назва ЗМІ
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинське телебачення
Волинська регіональна дирекція
Національної телекомпанії (Волинське ТБ)
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинські новини
http://www.volynnews.com
Волинське телебачення

інформації
Дата
публікації
(передачі
тощо)
24.01

досягнень

педагогічної

науки

Назва матеріалу
101-й вантаж від «Серця патріота»

26.01

102-й вантаж у зону АТО

27.01

01.02

Перший в історії фільм про волинських
олімпіадників
Сюжет у «Волинських новинах» про проведення фінального етапу Міжнародного
конкурсу імені П. Яцика
«Тема дня» (Бобак Н. В.)

10.02

«Серце патріота». Документальне відео

10.02

Волинянам вручили державні нагороди

13.02

30.01

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинське телебачення (ВОДТРК)

16.02

Сюжет у «Волинських новинах» про проведення фінального етапу Міжнародного
конкурсу імені Тараса Шевченка
Колегія освітян

17.02

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття

21.02

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинські новини
http://www.volynnews.com
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинські новини
http://www.volynnews.com
Волинські новини
http://www.volynnews.com
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинська газета http://volga.lutsk.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинські новини
http://www.volynnews.com

25.02

Старт Програми «Вчителі англійської мови –
агенти змін» у Волинській області
Українсько-польський форум

25.02

Українсько-польський форум

25.02

Виставка картин ВІППО

25.02

Виставка картин ВІППО

25.02

Фільм «Агенти змін»

26.02

Фільм «Агенти змін»

02.03
03.03

Вона така єдина на Волині!
Черговий вантаж на Схід

11.03

22

ВолиньPost http://www.volynpost.com/

30 .03

23

Волинський інформаційний портал
http://vip.volyn.ua/
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua

11.04

Творчий портрет народного вчителя України
Надії Степанівни Пушкар
На Волині школярі з усієї України
демонструватимуть свої вміння
з трудового навчання
На Волині проходить Всеукраїнська
учнівська олімпіада з трудового навчання
(технологій)
Освітяни Волині створили волонтерський
центр допомоги учасникам АТО «Серце патріота»
Відкриття III туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року–2016» у номінації «Захист
Вітчизни»

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

24

28.03

15.04
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

44

45
46
47

48
49
50
51
52
53

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
ВолиньРost http://www.volynpost.com/

19.04

ВМЗ Серце патріота

19.04

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинська газета http://volga.lutsk.ua/
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інформаційний портал
http://vip.volyn.ua/
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Телепередача про зустріч ректорату
Інституту, координаторів німецькоукраїнського проекту з головою спілки
«Брюкеншлаг» у рамках співпраці
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинські новини
http://www.volynnews.com
Волинська регіональна дирекція
національної телекомпанії України
http://voltv.com.ua/
Волинська ОДТРК

19.04

У Луцьку пройде заключний тур конкурсу
«Учитель року – 2016»
Серце патріота

12 05

Хто ж найкращий педагог України?
Семінар «Ефективне управління освітою
об’єднаних територіальних громад»
Закриття конкурсу «Учитель року –2016»
у номінації «Захист Вітчизни»
Нарада з питань організації
і проведення ЗНО
Пам’ятник УПА

18.05

Рік англійської мови

18.05

Тиждень безпеки дорожнього руху

23.05
27.05

Волинські педагоги презентували свою
творчість
Виїзне засідання науково-методичної ради

27.05

Взаєморозуміння між народами

28.05
01.06

«Вчитель року – 2016». Виставка дидактичних
та методичних матеріалів
Черговий вантаж на Схід

01.06

Мости в Україну

01.06

Візит під зливою

13.06

Волинські освітяни змагалися
за кубок з волейболу
Волинські педагоги зіграли
у волейбол

20.04
28.04
28.04
29.04

15.08

22.08

Телепередача «Тема дня». Виступ
Єндрущук С. М. «Особливості організації
навчального процесу у початковій школі
в 2016/2017 н. р.»
Стаття Єндрущук С. М.
Форум сухомлиністів у Луцьку

Газета «Сім’я і дім»
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua

25.08
20.09

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинська правда
http://www.pravda.lutsk.ua/
Телеканал «Нова Волинь»
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua

28.09

ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання
«Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина»
Урок для батьків

05.10

Волиняни вшанували відомого краєзнавця

15.10
18.10

«Тема дня». Козацький рух
Козацький рух

09.11

Чорний оксамит першого Богдана

09.11

Заслужений учитель України Людмила
Мудрак

28.09
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54

Волинська регіональна дирекція
Національної телекомпанії (Волинське ТБ)

14.11

55

Редакція радіомовлення ВОДТРК

16.11

56

Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти http://vippo.org.ua

05.12

«Новини дня». Сюжет «Розпочалася
підготовка до ЗНО–2017» (за матерілами
прес-конф. «Підготовка до ЗНО у 2017 році
та умови участі в пробному тестуванні.
Особливість проведення ДПА у форматі ЗНО»)
«Новини». Сюжет «Особливості підготовки
до ЗНО–2017»
Натхнення. Заслужений учитель України
Людмила Мудрак

3. Виставкова діяльність
ХХІ обласна виставка «Творчі сходинки педагогів Волині»
10.05–10.06 на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено
ХХІ обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Волині».
Усього для участі у виставці подано 578 робіт педагогічних колективів, творчих груп,
методичних об’єднань та окремих працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів, навчальних закладів
обласного підпорядкування. Експозиції також представили Волинський інститут
післядипломної педагогічної освіти, професійно-технічні навчальні заклади області.
Районні та міські методичні кабінети презентували матеріали обласної виставки (всього
557 робіт) за номінаціями:
– природознавство (природознавство, астрономія, біологія, географія, фізика, хімія,
екологія) – 280 робіт;
– математика (алгебра, геометрія) – 130 робіт;
– управління навчальними закладами – 54 роботи;
– освіта дітей з особливими потребами (спеціальна та інклюзивна освіта) – 93 роботи.
Управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації, методистами та науковцями
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено значну роботу щодо
організації та проведення виставки. Її відвідало понад 1400 осіб.
Журі відзначило різноманітність видів науково-методичних видань: електронні ресурси,
методичні посібники, рекомендації та розробки, авторські програми спецкурсів, курсів за
вибором, факультативів та гурткових занять, збірники завдань, тестів, задач. Узагальнення
результатів виставки проведено за найбільш актуальними на сучасному етапі розвитку освіти
напрямами діяльності, значну увагу приділено впровадженню державних стандартів
початкової і загальної освіти.
Участь у виставці взяли освітяни усіх районів та міст області, найактивнішими були
педагоги міст Луцька та Нововолинська, а також Горохівського, Камінь-Каширського,
Ківерцівського, Рожищенського, Ратнівського, Старовижівського, Маневицького районів.
Найбільшу кількість робіт, які відзначено журі ХХІ обласної виставки, представили
окремі педагоги та педагогічні колективи міст Луцька, Нововолинська, Ківерцівського,
Ратнівського, Камінь-Каширського, Старовижівського, Луцького, Турійського районів.
Усього журі виставки відзначило 182 роботи.
Переважна більшість конкурсних матеріалів відповідали вимогам Положення про обласну
виставку: науково обґрунтовані, такі, що відображають актуальні напрями розвитку освіти на
сучасному етапі, презентують сучасні форми і методи роботи.
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ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
1. Завершено капітальний ремонт 1-го поверху учбово-лабораторного корпусу (коридор,
бібліотека, гардероб).
2. Проведено капітальний ремонт сходової клітки 1-го та 2-го поверхів учбоволабораторного корпусу.
3. Проведено поточний ремонт переходу приміщення Інституту (замінено підлогу) та
аудиторії № 5.
4. Проведено капітальний ремонт кабінету № 41.
5. Проведено поточний ремонт гуртожитку Інституту.
6. Здійснено ремонт службового автобуса ПАЗ.
7. Проведено повірку лічильників холодної води та теплолічильників, повірено
електрозахисні засоби, перезаряджено вогнегасники.
8. Здійснено повірку опору ізоляції Інституту.
9. Проведено об’єктові навчання з питань цивільного захисту.
ХV. Прогнозування розвитку
1. Побудова інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти
регіону.
2. Модернізація змісту підвищення кваліфікації з урахуванням особистісної орієнтації
педагогів.
3. Забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ і навчальних закладів області.
4. Наступність та системність у координації діяльності Інституту та РМК (ММК).
5.
6. Науково-методичний супровід та координація діяльності експериментальних
навчальних закладів.
7. Міжнародна співпраця, реалізація спільних освітніх проектів та програм.
8. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього простору регіону.

Проректор з науково-методичної роботи

В. Г. Панчишин

Проректор з наукової роботи

В. В. Вітюк

Проректор із науково-педагогічної роботи
та моніторингу якості освіти

О. Й. Дем’янюк
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Організаційна робота
Протягом року підготовлено проекти наказів:
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення ХXІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині» від 11.02.2016 р. № 71 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в
номінації «Захист Вітчизни» від 01.04.2016 р. № 191 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
відрядження члена фахового журі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» від
06.04.2016 р. № 86 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» від
16.05.2016 р. № 284 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» від
12.10.2016 р. № 531 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
затвердження складу фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017» від 12.11.2016 р. № 607 (Шинкарук І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки 2-го (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року” у 2015
році» від 29.02.2016 р. № 101 (Никитюк І. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 29.02.2016 р. № 102 (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у 2015/2016
навчальному році» від 21.03.2016 № 158 (Никитюк І. В., Погонська О. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 06.07.2016 р. № 388 (Никитюк І. В.,
Погонська О. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі
“Колосок”–2015» від 27.09.2016 р. № 483 (Савош В. О.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
організацію участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному
конкурсі “Колосок” у 2016/2017 н. р.» від 27.09.2016 р. № 483 (Савош В. О.);
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– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у
2015/2016 навчальному році» від 06.10.2015 р. № 168 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
внесення змін до наказу управління від 06 жовтня 2015 року № 168 “Про проведення І–ІІІ
етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015/2016
навчальному році”» від 13.10.2015 р. № 182 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
затвердження складу журі, екпертів-консультантів та предметно-методичних комісій із
підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у
2015/2016 н. р.» від 03.12.2015 р. № 300 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2015/2016 н. р.» від 05.02.2016 р. № 62 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
внесення змін до наказу управління від 05 лютого 2016 року № 62 “Про проведення
тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад у 2015/2016 н. р.”» від 25.02.2016 р. № 98 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про участь
команд Волинської області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад у 2015/2016 навчальному році» від 12.03.2016 р. № 127 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 навчального
року» від 16.03.2016 р. № 142 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
внесення змін до наказу управління від 12 березня 2016 року № 127 “Про участь команд
Волинської області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад у 2015/2016 навчальному році”» від 23.03.2016 р. № 161 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про участь
учнів Волинської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, географії,
правознавства у 2015/2016 навчальному році» від 25.03.2016 р. № 167 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» від 22.09.2016 р. № 472 (Мацюк Л. М.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
(технологій)» від 12.03.2016 № 857/11/2-16 (Варемчук В. Я.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних та студентів вищих навчальних
закладів» від 02.11.2016 р. № 587 (Сова О. О.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів загальноосвітніх і професійнотехнічних та студентів вищих навчальних закладів» від 17.10. 2016 р. № 543 (Сова О. О.);
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– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення І–ІІІ етапів ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від 07.11.2016
р. № 591 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016 з предметів
духовно-морального спрямування”» від 28.01.2016 р. № 34 (Рудь О. В.);
– наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про
підсумки проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016 з
предметів духовно-морального спрямування”» від 09.03. 2016 р. № 116 (Рудь О. В.).
Протягом року підготовлено проекти:
– пропозицій МОН України до проекту «Нова українська школа» (№ 1/9-581 від
04.11.2016);
– резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи представників
релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських рухів, та працівників
освіти від 15.01. 2016 р. (Рудь О. В.);
– листа-відповіді на запит Волинської ОДА «Про залучення школярів області до вивчення
предметів духовно-етичного спрямування у 2015/2016 н. р.» від 21.01.2016 р. (Рудь О. В.).
– відповіді на лист управління з питань внутрішньої політики Волинської ОДА за запитом
голови громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при МОН
України В. С. Марущенка від 18.03.2016 № 333 (Рудь О. В.);
– листа-відповіді за запитом Волинської ОДА для підготовки відповіді на лист голови
громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при МОН
України В. С. Марущенка від 05.09.2016 р. № 7371/37/1-16 (Рудь О. В.);
– листа ВІППО «Про організацію та проведення другого (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу “Учитель року – 2017”» від 17.10.2016 р. № 642/02-09;
– листа ВІППО про початок Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка та про
обласний етап Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка (Сова О. О.);
– листа ВІППО про початок Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та про обласний
етап Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (Сова О. О.);
– листа ВІППО про проведення українознавчої гри «Соняшник» у 2017 році (Сова О. О.);
– листа ВІППО про проведення Міжнародної гри «Sunflower» зі світової (української і
зарубіжної) літератури у 2017 році (Бондарук Л. М.).
Членство у вченій раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., Вознюк В. С.,
Корнейко А. О., Рудь О. В., Турчик І. В.).
Членство у науково-методичній раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О.,
Корнейко А. О., Рудь О. В.).
Членство у редакційній колегії 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.).
Членство у редакційній колегії науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».
(Вознюк В. С., Остапйовський І. Є., Панчишин В. Г., Рудь О. В., Сташенко М. О.).
Член спеціалізованої вченої ради К.32.051.04 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки (Остапйовський І. Є.).
Членство у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.).
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Додаток 2
Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Підготовлено до друку, видано чотири номери журналу. Вони містять матеріали різних
жанрів: статті, конспекти уроків і позаурочних заходів, бібліографічні покажчики, спогади
тощо, а також презентації, розміщені на диску.
Високим аналітичним рівнем відзначаються публікації, вміщені під рубрикою «До нового
навчального року» (№ 3). Адже це добра нагода узагальнити здобутки, виокремити
проблеми, окреслити дальший поступ. Саме це є змістом статей Л. В. Плахотної
«Напрацювання та перспективи освітньої галузі Волині» та П. С. Олешка «Завдання на
шляху реформування системи освіти».
На достатньо високому рівні написано матеріали наукового розділу. Навіть викладені
строгим стилем, читаються вони доволі цікаво.
Так, наукову частину № 2 становлять матеріали інтернет-конференції «Науковометодичне забезпечення формування професійної культури керівника навчального закладу».
Захід проведено 30 березня ц. р. кафедрою менеджменту освіти ВІППО, менеджменту та
освітніх технологій Хмельницького ОІППО, філософії, економіки та менеджменту освіти
Рівненського ОІППО.
З-поміж наукових статей № 3 привертає особливу увагу матеріал Н. В. Бобак «Теоретичні
та практичні аспекти психолого-педагогічної підготовки суб’єктів освітнього процесу до
ЗНО». Адже в такій відповідальній справі – складанні зовнішнього незалежного оцінювання
– вкрай важлива настроєність школяра, зібраність, націленість на найкращий результат як
підсумок тривалого й напруженого навчання.
Чимало цікавого і в методичній частині журналу. Керувати дорослими важко, дітьми – ще
важче, а дорослими й дітьми водночас і зовсім складно. Тому матеріал заслуженого вчителя
України М. С. Шевчик має назву «Щодо науки і мистецтва управління навчальним
закладом». Оскільки ж ця тема вельми широка, наголошується на важливості формування
конкурентоздатного випускника, інноваційних підходів до неперервної освіти.
О. Г. Ковальчук, теж заслужений учитель України, у публікації «Незгасна енергетика
педагогічного мистецтва В. В. Фещака» розповідає про свого наставника, який досконало
опанував свого часу вміння «конструювати душі» дітей і молодших колег. В історії
педагогічної теорії та практики нашого краю Василь Васильович займає особливе місце, тож
його досвід має бути затребуваний і тепер.
У методичній частині № 2 увагу читача передусім привертає стаття А. М. Луцюка
«Педагогічні ідеї у творчості Івана Франка». Колеги, напевно, використають у роботі
конспекти лекцій: Л. В. Байло і Н. Я. Ковальчук «Кобзар крокує разом із нами»,
А. В. Свинчука «Розгортання Руху опору в Україні в роки Другої світової війни», М. П. Бас
«Селянська реформа 1861 року в Наддніпрянській Україні».
В іншій публікації методичного розділу № 3 – «Значимість розвитку обдарованості
школярів для майбутнього України» О. О. Сови – йдеться про питання такого плану: як
побачити й підтримати таланти дитини, зокрема в літературно-художній сфері. Певні
теоретичні викладки добре проілюстровано яскравими прикладами зі шкільного життя.
Деякі цьогорічні матеріали містять виразні ознаки як наукових, так і методичних
публікацій, а також міжпредметні за змістом. Такою є дуже цікава стаття О. Й. Дем’янюка
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«Використання п’єси Лесі Українки “Бояриня” при вивченні доби Руїни на уроках історії
України» (№ 4).
Окрім суто наукових і методичних статей, статус нашого видання дає змогу публікувати й
матеріали з дещо науково-популярним ухилом. А. В. Гребенюк у статті «Значення сучасних
фантастичних творів у формуванні світогляду дітей та підлітків» (№ 1) аналізує вплив
фантастики в різних її видах на теперішню юнь. Окрім багатьох позитивних моментів,
наголошується, що «багатомовність цих творів та відсутність з боку держави і батьків
нагляду за ними несе небезпеку створити у підростаючого покоління хибну, обмежену
картину світу, породити неадекватний світогляд».
Писав на казково-фантастичні сюжети і видатний педагог Василь Сухомлинський: про
дружбу, про звірят, про квіти… Його доробок, зокрема літературний, – невичерпна криниця
для сучасних учителів. Л. М. Москальчук у статті «Використання педагогічної спадщини
В. О. Сухомлинського в екологічному вихованні юннатів молодшого шкільного віку» (№ 2)
наводить форми й методи роботи з дітьми в умовах позашкільного навчального закладу з
використанням доробку Василя Олександровича.
У методичній частині журналу є місце і матеріалам із публіцистичною наснаженістю.
«Підготовка до школи? Годі!» – під таким дещо провокативним заголовком О. М. Березіна у
№ 3 викладає міркування, що когось можуть збентежити, а когось захопити новизною
підходу (а точніше, простим здоровим глуздом). «…Мені переконано доводять, – пише
авторка, – що готувати дітей до школи з трьох років – першочерговий обов’язок будь-якого
батька», і намагається переконати в протилежному: світ дошкільняти – це світ гри, радісного
й рухливого сприйняття світу. Тож якщо й готувати дитину до школи, то зовсім не так, як то
стало модним останніми роками.
Такі матеріали «на межі стилів», міжпредметні та науково-популярні можуть і надалі бути
окрасою нашого часопису і привернути більше уваги читачів до «Педагогічного пошуку».
Додаток 3
Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми»
Електронна газета «Педагогічні роздуми» розміщена на сайті ВІППО і виходить один раз
на місяць.
У № 16 за січень розповідається про учасників ІІІ етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад із 30 навчальних предметів.
2016-й оголошено Роком англійської мови в Україні. Знання англійської, які дають учням
талановиті педагоги, дають можливість далі продовжувати навчання, а потім працювати в
різних галузях. У № 17 (лютий) вміщено розповіді про переможця ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінації «Англійська мова» Романюк
Євгенію Валеріївну та про Львівський державний університет безпеки житєдіяльності й
кафедру технічного перекладу цього навчального закладу.
У № 18 (березень) надруковано статті про переможців обласного етапу всеукраїнського
конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2016».
З 27 березня по 1 квітня 2016 року в м. Луцьку проходив ІV етап ХХХІV Всеукраїнської
учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів 11 класу. На Волинь прибуло
25 команд. У заключному ІV етапі взяли участь 63 учні. У № 19 (квітень) вміщено розповіді
про те, як проходила олімпіада, подано список переможців, а також інтерв’ю з учасниками.
180

У здвоєному номері за травень–червень № 20–21 опубліковано матеріали про переможця
ІІ (обласного) та ІІІ (заключного) турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у
номінації «Захист Вітчизни» і про переможців ІІ (обласного) та фіналістів ІІІ (заключного)
турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях «Англійська мова»,
«Історія», переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у
номінації «Математика». Також у номері вміщено інтерв’ю з учасниками та членами журі
ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінації «Захист
Вітчизни», який проходив у Луцьку 14–22 квітня.
У № 22 за липень вміщено розповіді про волинян – заслужених учителів України.
2016-й – рік Лесі Українки на Волині. На відзначення 145-річчя від дня народження Лесі
Українки Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з кафедрою
документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України,
Волинським краєзнавчим музеєм, Колодяжненським літературно-меморіальним музеєм Лесі
Українки, Державним архівом Волинської області та Волинською обласною універсальною
науковою бібліотекою ім. Олени Пчілки проведено волинезнавчі педагогічні історикокраєзнавчі читання «Леся Українка та родина Косачів в історії освіти Волині». У № 23 за
серпень вміщено частину виступів на секції «Видатні постаті в історії освіти Волині».
15–16 вересня в Луцьку проходили ІХ Міжнародна науково-практична конференція та
ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
Щоб у серці жила Батьківщина». У № 24 за вересень вміщено інформацію про захід і казки
В. О. Сухомлинського.
№ 25 за жовтень – розповідь про досвід роботи «Садівської козацької республіки», яка діє
в загальноосвітній школі І–ІІІ ст. с. Садів Луцького району. Її головне завдання – виховання
національно свідомих громадян України.
У № 26 (листопад) надруковано публікації про діяльність волонтерського центру «Серце
патріота». Його завдання – допомога учасникам АТО.
У № 27 (грудень) розповідається про життя Святого Миколая та про те, як пояснити дітям,
хто приносить подарунки.
Додаток 4
Закріплення працівників закладу за основними напрямами діяльності
Олешко П. С., ректор – організаційно-керівна діяльність; робота з кадровим ресурсом;
фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази.
Панчишин В. Г., проректор з науково-методичної роботи – науково-методична діяльність;
координація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад та конкурсів з базових
дисциплін; формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону.
Вітюк В. В., проректор з наукової роботи – наукова діяльність; інноваційна та дослідноекспериментальна діяльність; міжнародна діяльність; інформаційно-видавнича діяльність.
Дем’янюк О. Й., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти –
навчально-методична діяльність, координація виконання моніторингових досліджень
та експертизи стану системи загальної середньої освіти.
Міщук В. І., проректор з адміністративно-господарської частини – господарська
діяльність.
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Луцюк А. М., завідувач кафедри педагогіки і психології – психолого-педагогічний
супровід розвитку професійної компетентності педагогів регіону.
Сташенко М. О., завідувач кафедри менеджменту освіти – науково-методичний супровід
впровадження інноваційного освітнього менеджменту.
Ясінська Н. В., завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів –
науково-методичний супровід викладання дисциплін у контексті неперервності освіти та
вимог нових Державних стандартів.
Ткачук Н. М., завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації
діяльності РМК (ММК) – науково-методичний супровід інноваційної діяльності;
координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів.
Романчук Г. Д., завідувач науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та
розвитку освіти – проведення соціологічних досліджень.
Андрейчин С. Р., завідувач центру практичної психології і соціальної роботи – науковометодичний супровід підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних
педагогів.
Рудь О. В., завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти – організація
інформаційно-видавничої діяльності.
Верба Т. П., завідувач відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти
– координація організації та проведення курсів підвищення кваліфікації.
Гуменюк М. У., завідувач відділу з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти –
науково-методичний супровід підвищення кваліфікації керівних кадрів.
Шинкарук І. В., завідувач відділу новацій та передового педагогічного досвіду – науковометодичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників;
виставкова діяльність.
Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи – науково-методичний супровід системи
виховної роботи.
Єндрущук С. М., завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання –
науково-методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та
вихователів ДНЗ.
Бондарук Л. М., завідувач відділу гуманітарних дисциплін – науково-методичний супровід
підвищення кваліфікації вчителів гуманітарних дисциплін.
Григор’єва Н. В., завідувач відділу природничих дисциплін – науково-методичний
супровід підвищення кваліфікації вчителів природничих дисциплін.
Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін – науково-методичний
супровід підвищення кваліфікації вчителів фізико-математичних дисциплін.
Остапчук Л. Р., завідувач відділу інформатики та інформаційно-комунікаційних
технологій – науково-методичний супровід інформатизації освіти.
Панасюк І. Л., головний бухгалтер Інституту – фінансова діяльність.
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Додаток 5
Перелік друкованих видань закладу
МОНОГРАФІЇ
1. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики :
монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк
та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – 256 с.
– Вітюк В. В. Професійний розвиток педагогів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського /
В. В. Вітюк // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і
практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 97–103.
– Вознюк В. С. Вирішення проблем управління сучасною школою на засадах ідей Василя
Сухомлинського / В. С. Вознюк // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної
педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко,
П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 137–144.
– Камінська В. В. Питання розумового виховання особистості в педагогічній спадщині
В. О. Сухомлинського у контексті формування критичного мислення / В. В. Камінська //
Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики :
монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ;
упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 186–193.
– Кліш П. А. В. О. Сухомлинський про взаємини між учителями й учнями / П. А. Кліш,
А. П. Хом’як // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і
практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 154–160.
– Кот Н. М. Творча спадщина В. О. Сухомлинського в дослідженнях волинських
педагогів / Н. М. Кот // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної
науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; –упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 172–179.
– Луцюк А. М. Педагогічна культура у творчій спадщині Василя Сухомлинського /
А. М. Луцюк // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і
практики : монографія / авт. кол. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 115–123.
– Луцюк А. М. Педагогічна майстерність: історичний аспект і внесок Василя
Сухомлинського / А. М. Луцюк // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної
педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко,
П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. –
С. 104–114.
– Миць М. Я. Сухомлинський про виховання патріотизму [Текст] / М. Я. Миць //
Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики :
монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ;
упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 160–165.
– Олешко П. С. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в освітньому просторі
Волині / П. С. Олешко // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної
науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 51–62.
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– Остапйовська Т. П. Розвиток соціально-педагогічний ідей у творчій спадщині
В. О. Сухомлинського / Т. П. Остапйовська // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело
педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко,
П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. –
С. 132–137.
– Остапйовський І. Є. Актуальність ідей В. О. Сухомлинського про принципи управління
школою в умовах сьогодення / І. Є. Остапйовський // Спадщина В. О. Сухомлинського –
джерело сучасної педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська,
О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк :
Надстир’я, 2016. – С. 124–132.
– Поліщук Н. А. Пізнання природи як засіб екологічного виховання / Н. А. Поліщук //
Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики :
монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ;
упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 193–202.
– Ткачук Н. М. Питання творчості, творчої діяльності учнів та педагогів у контексті ідей
Василя Сухомлинського / Н. М. Ткачук // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело
сучасної педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська,
О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я,
2016. – С. 149–154.
– Турчина Л. І. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського: психологічний дискурс /
Л. І. Турчина // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело педагогічної науки і практики :
монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та
ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 179–185.
– Юровчик В. Г. В. О. Сухомлинський про природу та її значення у навчально-виховному
процесі учнів / В. Г. Юровчик // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної
педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко,
П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 166–171.
– Ясінська Н. В. Екологічне виховання в педагогіці Василя Сухомлинського /
Н. В. Ясінська // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і
практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко,
А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 144–149.
ПІДРУЧНИКИ
1. Довгаль І. В. Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / І. В. Довгаль,
Г. В. Ягенська та ін. – К. : Освіта. 2016 – 256 с.
2. Жолос О. В. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Жолос,
Г. М. Толстанова, Г. В. Ягенська. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 304 с.
ПОСІБНИКИ
1. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей молодшого
дошкільного віку : навч. видання / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т : Мандрівець, 2016. –
300 с.
2. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей середнього дошкільного
віку : навч. видання / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 358 с.
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3. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку : навч. видання. – Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець,
2016. – 248 с.
4. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку : навч. видання. – Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець,
2016. – 294 с.
5. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку : навч.
вид. / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 466 с.
6. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку : навч.
вид. – Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 288 с.
7. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку : навч.
вид. – Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 192 с.
8. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку : навч.
видання. – Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 348 с.
9. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку : навч.
вид. – Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2016. – 224 с.
10. Дем’янюк О. Й. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для самостійного вивчення
курсу / О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. – 120 с.
11. Методичні аспекти формування толерантності на уроках історії та світоглядних
дисциплін : методич. посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. / О. П. Муляр,
І. С. Козачук, О. А. Тарасюк, К. П. Філюк. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 156 с.
12. Мочкіна Л. І. Позакласна робота з історії України : методич. посіб. / Л. І. Мочкіна. –
Луцьк : ВІППО, 2016. – 129 с.
13. Ткачук Н. М. Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі : навч.-методич.
посіб. / Н. М. Ткачук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 184 с.
14. Ураєва І. Г. Державна підсумкова атестація з французької мови : методич. рек. формат,
критерії оцінювання + по 5 тренувальних тестів В1, В2 / авт.-уклад. І. Ураєва. – К. : ТСП,
2016. – 100 с.
15. Ягенська Г. В. Збірник завдань для підготовки до проведення державної підсумкової
атестації з біології. 9 клас : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ягенська,
Д. П. Василюк. – К. : Освіта, 2016. – 64 с.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ
1. Барановська Р. Є. Сучасні виховні технології в системі роботи навчального закладу»
(з досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Затурцівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Рабчун
Вікторії Миколаївни) : зб. матеріалів / уклад. Р. Є. Барановська. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 300 с.
2. Гешеліна Т. Б. Freizeitsmoeglichkeiten in Deutschland : навч.-методич. матеріали /
авт. : Т. Б. Гешеліна, творча група вчителів німецької мови. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 29 с.
3. Збірник навчально-методичних матеріалів щодо вивчення російської мови за
програмою курсу за вибором / уклад. : Л. М. Бондарук, О. О. Бутакова, Т. О. Томчук,
С. І. Слободянюк, Н. Ю. Велимчаниця, Н. Г. Подкуйко. – Луцьк : ВІППО, 2016.
4. Кобель Г. П. Районні та обласні олімпіади юних фізиків: Волинська область, 2013/2014
навчальний рік / Г. П. Кобель, В. О. Савош. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 60 с.
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5. Корнейко А. О. Політологічна пропедевтика для педагогів : навч.-методич. комплекс /
авт.-уклад. А. О. Корнейко. – Луцьк, 2016. – 84 с.
6. Савош В. О. Зошит для лабораторних робіт. Фізика, 8 клас / В. О. Савош, А. Б. Трофімчук,
В. Я. Левшенюк, Я. Ф. Левшенюк. – Рівне : [б. в.], 2016. – 36 с. (Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН
України № 21/12-Г-296 від 02.06.2016)).
7. Турчик І. В. Збірник тестових завдань та ігрових ситуацій з дисципліни «Методологія та
методи наукових досліджень» / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 56 с.
8. Ягенська Г. В. Біологія. 8 клас : зошит для поточного та тематичного оцінювання /
Г. В. Ягенська, Д. П. Василюк, Г. П. Лойош. – К. : Освіта, 2016. – 136 с.
ПРОГРАМИ
1. Муляр О. П. Методика формування толерантності учнів у процесі навчання історії та
суспільствознавчих предметів : програма спецкурсу / О. П. Муляр. – Луцьк : ВІППО, 2016. –
24 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Андрейчин С. Р. Психологічна служба Волині: досвід практичної роботи [Текст] /
уклад. С. Р. Андрейчин, Ю. Д. Мурашкіна. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 112 с.
2. Андрейчин С. Р. Арт-методи у розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу
школярів в освітньому просторі [Текст] / С. А. Андрейчин. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 108 с.
3. Барановська Р. Є. Корекційні заняття СПО – одна з ланок успішної соціалізації дітей з
особливостями психофізичного розвитку : методич. рек. [Текст] / уклад. Р. Є. Барановська. –
Луцьк : ВІППО, 2016. – 40 с.
4. Бондарук Л. М. Методичні рекомендації щодо викладання польської мови у
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