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ВСТУП
Реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних сферах
життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля підвищення
конкурентоздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Усе це актуалізує пошук
ефективних шляхів професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього
середовища післядипломної освіти.
Перспективним напрямом підвищення ефективності професійної підготовки фахівців є
андрагогічний підхід, сутність якого полягає у стимулюванні, навчанні, вихованні та
самовдосконаленні дорослої людини у процесі професійної підготовки, врахуванні
принципів, форм і методів навчання, соціального й індивідуального досвіду.
Cистема освіти cьогодні зазнає значних змін, що пов’язані із внесенням коректив у цілі,
завдання та зміст освітнього процесу. Але зміни в навчальних закладах у першу чергу
залежать від розвитку спеціалістів, які б могли втілювати в практичну діяльність сучасні
освітні технології, найкращі результати педагогічних досліджень. За цих умов національна
система освіти стала перед необхідністю значного підвищення професійної компетентності
вчителів та професійного розвитку і саморозвитку сучасного педагога.
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
безперервної освіти. Навчання педагогічних працівників потребує пошуку механізмів
реалізації головної мети післядипломної освіти, яку сформульовано як професійний розвиток
дорослої професійної особистості.
Наукова, науково-методична і навчально-методична діяльність у 2017 році здійснювалась
відповідно до Плану роботи Волинського ІППО.
У діяльності враховано особливість розвитку системи післядипломної педагогічної освіти
в контексті «Нової української школи». Важливими були такі напрями роботи:
– забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до
потреб реформування початкової школи;
– оновлення навчальних планів відповідно до оновлених програм основної школи;
– науково-методичний супровід діяльності освітніх округів та опорних шкіл в ОТГ;
– розширення участі навчальних закладів у регіональних освітніх проектах, дослідноекспериментальній роботі.
Реформування освітньої галузі в Україні, зумовлене процесами глобалізації та
євроінтеграції, актуалізує проблему якості підготовки фахівців освіти у системі підвищення
кваліфікації як ключових постатей і провідників освітніх змін. Саме система підвищення
кваліфікації є гнучкою, спрямованою на майбутнє сферою, покликаною забезпечити запити
та потреби суспільства у професійному вдосконаленні й розвитку освітянських кадрів,
формуванні в них нової філософії освіти і системи цінностей, інноваційного мислення,
здатності до створення нового освітнього середовища та реалізації освітніх реформ.
Тож пріоритети діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за
звітний період полягали у науково-методичному супроводі впровадження освітніх змін та
забезпеченні якісного професійного розвитку педагогів на засадах інноваційних
методологічних підходів і принципах освіти дорослих.
5

Відповідно до Статуту, основними завданнями діяльності Інституту є:
– забезпечення безперервної 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;
– 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 і психології; теорії та
методики викладання шкільних предметів); дві науково-дослідні лабораторії (освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК); соціологічних досліджень та розвитку освіти); два
центри (практичної психології і соціальної роботи; зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингових досліджень); десять відділів (навчально-методичного забезпечення та
дистанційної освіти; гуманітарних дисциплін; природничих дисциплін; фізико-математичних
дисциплін; початкового навчання та дошкільного виховання; інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій; управління навчальними закладами та інклюзивної освіти; новацій
та передових педагогічних технологій; виховної роботи; інформаційного забезпечення освіти);
функціонують бібліотека та музей освіти Волині.
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2. Засідання вченої ради
Протягом року в Інституті працювала вчена рада, діяльність якої визначається Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства
освіти і науки України, Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим),
обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
освіти, Статутом Волинського ІППО, Положенням про вчену раду Волинського ІППО. Вчена
рада працює над вирішенням основних питань діяльності Інституту із забезпечення умов,
необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних працівників, обговорення
найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також
перспектив розвитку закладу.
Вчена рада розглядає питання щодо визначення напрямів діяльності Інституту,
проблематики наукових досліджень, аналізу й оцінювання результатів науковоекспериментальної, науково-методичної, видавничої діяльності Інституту тощо.
Відповідно до плану роботи Інституту за 2017 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 2016 році й основні напрями
наукових досліджень у 2017 році. (Січень, Вітюк В. В.).
– Про впровадження проекту Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження
програми з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти»
у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні
7

за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та підтримки МОН
України. (Березень, Остапйовський О. І.).
– Про підготовку науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів.
(Березень, Вітюк В. В.).
– Про методичні рекомендації щодо формування системи методичної служби в
об’єднаних територіальних громадах Волинської області. (Березень, Ткачук Н. М.).
– Про впровадження дисципліни «Українознавство» у систему післядипломної
педагогічної освіти. (Травень, Миць М. Я.).
– Звіт про роботу на посаді доцента кафедри менеджменту освіти за термін дії контракту.
(Травень, Турчик І. В.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
Любомльській ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради Волинської області з
теми «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування
соціально активної особистості». (Травень, Ткачук Н. М.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької
міської ради Волинської області» з теми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу
особистості в умовах інноваційного освітнього середовища». (Травень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради
Волинської області» з теми «Підвищення якості освіти через впровадження інноваційної
системи оцінювання досягнень учнів гімназії». (Травень, Ткачук Н. М.).
– Про проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання
випускників навчальних закладів Волинської області. (Вересень, Корнейко А. О.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа-інтернат І–ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою
Луцької міської ради Волинської області» з теми «Розвиток соціальної та пізнавальної
активності учнів шляхом впровадження акмеологічних технологій». (Вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Луцької
міської ради Волинської області» з теми «Створення психолого-педагогічних умов
соціалізації особистості школяра». (Вересень, Ткачук Н. М.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12
Луцької міської ради Волинської області» з теми «Формування соціально-психологічної
компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю». (Вересень, Поліщук Н. А.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 Луцької
міської ради Волинської області» з теми «Формування соціально активної особистості учня в
умовах “школи повного дня”. (Вересень, Муляр О. П.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький НВК “Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий
ліцей” Луцької міської ради» з теми «Моделювання здоров’язбережувального освітнього
середовища як основи розвитку соціально активної особистості». (Вересень, Поліщук Н. А.).
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– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи
у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс “ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 –
ліцей Луцької міської ради Волинської області”» з теми «Компетентнісний підхід як фактор
гуманізації інноваційного освітнього середовища». (Вересень, Луцюк А. М.).
– Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської
області» з теми «Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах
інноваційного освітнього простору». (Вересень, Турчик І. В.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської
ради Волинської області з теми «Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в
умовах інноваційного освітнього середовища». (Вересень, Ясінська Н. В.).
– Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у навчальних закладах: Головненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; Затурцівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»;
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки»; Люблинецька спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів «Центр
освіти та соціально-педагогічної підтримки» з теми «Соціалізація особистості в умовах
інноваційного середовища освітнього закладу». (Вересень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області» з теми «Інноваційні підходи до психолого-педагогічного
супроводу інклюзивної освіти». (Вересень, Остапйовський О. І.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
навчально-виховному комплексі «Локачинська ЗОШ I–III ступенів – гімназія» з теми
«Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку
освітнього середовища». (Вересень, Луцюк А. М.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький
навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» з теми «Соціалізація дітей з
особливими потребами». (Вересень, Остапйовський О. І.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Луцькому навчально-виховному
комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей» Луцької
міської ради Волинської області з теми «Реалізація моделі Школи сприяння здоров’ю в
умовах навчально-виховного комплексу». (Вересень, Дикий О. Ю.).
– Про формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації
евристичної діяльності школярів. (Листопад, Трачук Т. В.).
– Про розвиток загальної та професійної культури педагогів в умовах соціокультурного
простору регіону. (Листопад, Камінська В. В.).
– Про виявлення впливу післядипломної освіти педагогічних кадрів на розвиток освіти
регіону. (Листопад, Кот Н. М.).
– Про психологічні компетентності сучасного педагога. (Листопад, Турчина Л. І.).
– Про реалізацію науково-педагогічного проекту «Інтелект України». (Листопад, Вітюк В. В.).
– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах області. (Протягом року, наукові керівники).
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– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2014/2015 навчальному
році претендували на присвоєння педагогічних звань. (Січень, березень, Муляр О. П.).
– Про рекомендацію матеріалів до друку. (Протягом року, Муляр О. П.).
– Про схвалення звіту роботи Інституту за 2017 рік. (Грудень, Вітюк В. В.).
– Про схвалення плану роботи Інституту на 2018 рік. (Грудень, Олешко П. С.).
3. Засідання науково-методичної ради
Протягом року в Інституті працювала науково-методична рада. Науково-методична рада
діє відповідно до Статуту Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти,
керується Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та
Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти та
Положенням про науково-методичну раду Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Відповідно до плану роботи ВІППО за звітний період проведено п’ять засідань науковометодичної ради.
Основні питання, які виносилися на засідання науково-методичної ради Інституту:
– Про впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання у
навчальних закладах Волинської області та на курсах підвищення кваліфікації. (Лютий,
Дикий О. Ю.).
– Про діяльність обласних авторських лабораторій та затвердження планів роботи на 2017
рік. (Лютий, Майко С. М.).
– Дискусійні методи навчання у професійній діяльності вчителя. (Квітень, Муляр О. П.).
– Про розвиток професійної майстерності вчителя економіки шляхом упровадження
педагогічних інновацій. (Квітень, Гребенюк Т. С.).
– Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та нові форми роботи
з обдарованими учнями. (Червень, Мацюк Л. М.).
– Про участь педагогів області у ХХІІ обласній виставці дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». (Червень, Шинкарук І. В.).
– Про взаємодію методичних служб в області у впровадженні освітніх інновацій.
(Жовтень, Ткачук Н. М.).
– Про роботу обласної школи новаторства та формування мережі зональних шкіл
новаторства. (Жовтень, Шинкарук І. В.).
– Про стан спеціальних курсів з інклюзивної освіти у Волинському ІППО. (Жовтень,
Коць В. В.).
– Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду у 2017
році. (Грудень, Шинкарук І. В.).
– «Про науково-методичний супровід роботи з математично обдарованими дітьми та його
вплив на результативність участі школярів області в інтелектуальних змаганнях». (Грудень,
Трачук Т. В.).
– Про розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова формування
освітньо виховного середовища. (Грудень, Никитюк І. В.).
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2014/2015
навчальному році претендували на присвоєння педагогічних звань. (Лютий, квітень,
Верба Т. П.).
– Про рекомендацію матеріалів до друку. (Протягом року, Верба Т. П.).
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4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників закладу
Остапйовський О. І. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО). Категорія «Завідувачі
кафедр і структурних підрозділів, викладачі закладів ППО психології та педагогіки», 03.04–
03.11.2017 р. (Свідоцтво СП 35830447/2547-17 від 03.11.2017 р.).
Гаврилюк Л. І. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО.
Категорія «Завідувачі (методисти) структурних підрозділів закладів ППО з управління та
організації освітнього процесу (відділів кадрів, навчальні, редакційно-видавничі відділи,
бібліотеки, музеї тощо)», 27.03–27.10.2017 р. (Свідоцтво СП 35830447/2375-17 № 2370/17Ц
від 27.10.2017 р.).
Мочкіна Л. І. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО.
Категорія «Методисти закладів ОІППО без виділення профілю І та вищої категорії», 06.02–
01.07.2017 р. (Свідоцтво СП 35830447/1684-17 № 1659/17Ц від 01.07.2017 р.).
Бацмай С. А. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО.
Категорія «Методисти закладів ОІППО без виділення профілю І та вищої категорії», 06.02–
01.07.2017 р. (Свідоцтво СП 35830447/1674-17 від 01.07.2017 р.).
Оніщук О. Р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО.
Категорія «Методисти закладів ОІППО без виділення профілю І та вищої категорії», 06.02–
01.07.2017 р. (Свідоцтво СП 35830447/1687-17 № 1662/17Ц від 01.07.2017 р.).
Верба Т. П. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО. Категорія
«Завідувачі (методисти) структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної
освіти з управління та організації освітнього процесу (відділи кадрів, навчальні, редакційновидавничі відділи, бібліотеки, музеї тощо)», 27.03.–27.10.2017 р. (Свідоцтво СП
35830447/2374-17 від 27.10.2017 р.).
Романюк Н. С. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. ЦІППО.
Категорія «Науково-педагогічні (викладачі) та педагогічні (методисти) працівники закладів
ППО з дисциплін гуманітарного та естетичного профілю, фізичної культури та основ
здоров’я, роботи з обдарованою молоддю та виховання», 29.05–15.12.2017 р. (Свідоцтво СП
35830447/3037-17 № 3022/17Ц від 15.12.2017 р.).
Нечипорук О. В. Кафедра теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти педагогічного інституту СНУ імені Лесі Українки, 27.04–27.05.2017 р.
(Свідоцтво № 58/17 від 29.05.2017 р.).
Турчик І. В., підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі менеджменту та маркетингу
Луцького національного технічного університету, 28.03–28.04.2017 р. (Сертифікат про
підвищення кваліфікації (стажування) № 126 від 23.05.2017 р.).
Муляр О. П., стажування в СНУ імені Лесі Українки (історичний факультет), 04.10.2017–
04.01.2018 р.).
Трачук Т. В., підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі «Інформаційні
технології та інноваційні методи навчання у вищій школі», 31.05–09.06.2017 р. (Наказ № 16
К/А від 29 травня. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 612/17 серія н/с).
Бондарук Л. М., Сова О. О., Ураєва І. Г., Бацмай С. А., навчання в рамках роботи науковопрактичного семінару «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній
школі» (54 год.), 23–30.11.2017 р., СНУ імені Лесі Українки. (Програму затверджено на
засіданні вченої ради університету 25.10.2017 р., протокол № 16).
11

Ткачук Н. М., навчання за програмами навчального центру для освітян України «Освітній
weekend» Академії інноваційного розвитку освіти:
«Як встигнути все, або Таймменеджмент для педагога» (6 год.). (Сертифікат № С2016 –
059 від 03.12.2016 р.);
«Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу» (6 год.). (Сертифікат
№ С2016 – 079 від 24.12.2016 р.);
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного планування й
виконання справ» (10 год). (Сертифікат № С2017 – 004 від 05.03.2017 р.);
«Google classroom – онлайн-клас для ефективного навчання» (6 год.). (Сертифікат
№ С2017 – 720 від 24.06.2017 р.).
Поліщук Н. А., навчання за програмою підготовки тренера з методики навчання вчителів
для викладання тренінгового курсу «Вчимося жити разом» у початковій школі на засадах
розвитку життєвих навичок (30 год.). (Сертифікат від 21–23.06.2017 р.);
навчання за програмою підготовки тренера з методики навчання вчителів для викладання
тренінгового курсу «Вчимося жити разом» в основній та старшій школі на засадах розвитку
життєвих навичок (30 год.). (Сертифікат від 25–27.09.2017 р.);
навчання за програмою навчального курсу літньої сесії «WEB-STEM-школа – 2-17»
(15 год.). (Сертифікат від 22–29.08.2017 р.);
навчання за програмою онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 год.). (Сертифікат 0300127 від 17.10.2017 р.);
навчання за програмою онлайн-курсу «Основи здоров’язбережної компетентності»
(60 год.). (Сертифікат 03-00457 від 15.11.2017 р.).
5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
Протягом 2017 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);
– Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Україна» (працівники Інституту);
– Національним університетом «Острозька академія» (лабораторія християнської етики,
психології та педагогіки з питань становлення духовності учнівської молоді та викладання
курсів духовно-морального спрямування у ЗНЗ). (Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця
(Лук’янчук Г. Я.);
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– кафедрою загальної біології та методики навчання природничих дисциплін
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
(Ягенська Г. В.);
– Луцьким педагогічним коледжем (працівники Інституту);
– Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. Агатангела Кримського (працівники
Інституту);
– Волинським державним училищем культури та мистецтв імені І. Стравінського
(Червінська Н. Л.);
– Мережною академією Cisco (ІТС) з метою підвищення рівня викладання інформатики та
інформаційних технологій у середніх навчальних закладах (на виконання листа МОН
України від 12.08.2015 р. № 2/2-14-1609-15). (Остапчук Л. Р.);
– Мicrosoft України, навчання та сертифікація учителів Мicrosoft Virtual Academy з
підвищення кваліфікації зі співробітництва в інтернеті, доступу до найсучасніших
інформаційних технологій, більш якісного та сучасного навчального процесу (Остапчук Л. Р.);
– Освітньою платформою «Критичне мислення» КритМислОП (Ясінська Н. В.);
– Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба».
(Миць М. Я.);
– Дрогобицькою філією Інституту 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.);
– Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Ґете-Інститутом (м. Київ) (Гешеліна Т. Б.);
– Асоціацію германістів України у м. Львів (Гешеліна Т. Б.);
– Ресурсним центром Посольства США в Україні «Вікно в Америку» (на базі Волинської
обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки) (Бацмай С. А.);
– Корпусом миру США в Україні (Бацмай С. А.);
– Британською радою в Україні та громадською ініціативою Go Global (Бацмай С. А.);
– 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.);
– Українською асоціацією імені Василя Сухомлинського (Луцюк А. М.);
– Львівською громадською організацією «Львівський інститут освіти» (Луцюк А. М.);
– громадською організацією «Освіторія» (Єндрущук С. М.);
– Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (Єндрущук С. М., Бондарук Л. М.);
– Всеукраїнським фондом «Благополуччя дітей» (Єндрущук С. М.);
– Академією української преси (Рудь О. В.);
– Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського (Рудь О. В.);
– Волинським осередком Національної спілки композиторів України (Червінська Н. Л.);
– Волинською організацією Національної спілки художників України (Червінська Н. Л.);
– Волинським обласним осередком Національної спілки майстрів народного мистецтва
України (Червінська Н. Л.);
– Волинським обласним творчим осередком Всеукраїнської хореографічної спілки
(Червінська Н. Л.);
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– Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України
(Червінська Н. Л.);
– громадською організацією «Чарівний пензлик» (Червінська Н. Л.);
– Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Никитюк І. В.);
– Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді (м. Луцьк) (Дикий О. Ю.);
– Волинським обласним військовим комісаріатом (Дикий О. Ю.);
– Луцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом (Дикий О. Ю.);
– Волинським обласним відділенням комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України (Дикий О. Ю.);
– відділенням Національного олімпійського комітету України у Волинській області
(Дикий О. Ю.);
– Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» (відділ виховної роботи).
У рамках співпраці відбуваються спільні заходи, стажування, надаються відгуки на
дисертаційні дослідження, автореферати дисертаційних досліджень, рецензії на програми,
магістерські, дипломні, бакалаврські роботи. Співпраця здійснюється в рамках впровадження
STEM-освіти: поширення інформації, залучення педагогічних колективів до всеукраїнських
заходів, координування дистанційного навчання з проблеми тощо. Результатами співпраці є
проведення спільних заходів, залучення науковців до викладання під час курсів підвищення
кваліфікації.
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
і проектів
1. Реалізація державних програм і проектів
Концепція «Нова українська школа»
Реалізація Концепції зумовила перегляд напрямів, змісту, форм роботи з педагогами
області в рамках курсової та міжкурсової роботи:
– здійснено корекцію навчальних планів курсів підвищення кваліфікації в контексті
реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі для усіх категорій слухачів;
– оновлено тематику навчальних планів підвищення кваліфікації вчителів початкових
класів («Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі»,
«Педагогічна культура батьків: психолого-педагогічний супровід», «Сучасні підходи до
аналізу та самоаналізу уроку», «Розвиток успішної особистості через ключові
компетентності», «Уміння учнів вчитися як ключова компетентність шкільної освіти» та ін.);
– створено систему роботи з педагогами початкової школи: проводяться їх навчання за
інтегрованими курсами у початковій школі; створено інтернет-ресурс для самоосвіти
вчителів; проводяться науково-методичні заходи для методистів методичних служб та
педагогів щодо вивчення і впровадження нових Державних стандартів та освітніх програм
загальної початкової освіти; здійснюється інформаційна діяльність щодо реалізації Концепції
в експериментальних класах; налагоджено співпрацю з педагогічними навчальними
закладами області; визначено чотири експериментальні освітні заклади, навчанням в
пілотних класах охоплено 225 учнів; створено дистанційний курс для роботи вчителів в
експериментальних класах;
– здійснюється підготовка вчителів основної й старшої школи до роботи за оновленими
навчальними програмами основної та старшої школи: здійснено корекцію навчальних планів
курсів підвищення кваліфікації в контексті реалізації компетентнісного підходу в освітньому
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процесі для усіх категорій слухачів; забезпечено діяльність обласних творчих груп щодо
проблеми моделювання конспектів занять за інноваційними технологіями (метод кейсів у
навчанні географії, економіки та природознавства, навчання економіки засобами вебквесттехнологій, здоров’яжбережувальні технології в початковій ланці тощо);
– введено в план роботи тематичні постійно діючі семінари, семінари-практикуми, круглі
столи з метою ознайомлення широкого кола педагогів з особливостями змісту та методикою
викладання предметів за оновленими програмами;
– сформовано відкрите інформаційне середовище, де оприлюднюються інформація про
проведення фахових конкурсів, критерії оцінювання, протоколи фахових журі, звітна
документація;
– створено інформаційне середовище із методичними та дидактичними, інформаційними
та відеоматеріалами для особистого і професійного зростання педагогів області з метою
формування інноваційного освітнього середовища.
Дорожня карта освітньої реформи в Україні (2015–2025 рр.)
Інститут зорієнтований на реалізацію завдань Дорожньої карти освітньої реформи. Окремі
напрями частково реалізовані на регіональному рівні у 2017 році:
– здійснено аналіз відповідності програм підвищення кваліфікації сучасним світовим
тенденціям, успішним національним та зарубіжним практикам, що ґрунтуються на
компетентнісному підході;
– працівники центру практичної психології та соціальної роботи ВІППО і практичні
психологи області долучені до апробації типових програм корекційно-відновлювальної та
розвивальної роботи з учнями різних вікових груп;
– забезпечено науково-методичний супровід упровадження рекомендацій щодо реалізації
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за інклюзивною формою навчання;
запроваджено і поширено моделі інклюзивного навчання у навчальних закладах;
впроваджено в навчальні програми підготовки педагогічних працівників питання
інклюзивної освіти, прав осіб з особливими освітніми потребами; вивчено перспективний
педагогічний досвід педагогічних працівників, які працюють із дітьми з особливими
освітніми потребами;
– продовжується впровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації, що
сприяє доступності та варіативності професійного розвитку педагогів у сучасному форматі.
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і підлітків (2016–2020 рр.)
Національно-патріотичне виховання і надалі залишається пріоритетним для інституту. З
цією метою:
– забезпечено науково-методичний супровід упровадження рекомендацій щодо реалізації
Концепції;
– впроваджено у навчальний процес курсів підвищення кваліфікації спецкурси «Теорія і
методика національно-патріотичного виховання учнів», «Українське державотворення:
проблеми, історичний досвід, перспективи», «Проблемні питання з історії української
культури», «Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан та перспективи» тощо;
– організовано роботу постійно діючого семінару «Сучасна теорія і практика національнопатріотичного виховання учнів», семінарів-практикумів «Сучасні педагогічні технології у
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національно-патріотичному вихованні учнів», «Психологічна готовність педагогів до
національно-патріотичного виховання учнів»;
– працює лабораторія волинезнавства на громадських засадах;
– створено і діє волонтерський центр «Серце патріота» (організовуються різноманітні
акції, мистецькі вітальні, творчі зустрічі тощо).
Національна стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року
– Проведено ряд заходів для вчителів: семінари-тренінги, спрямовані на формування
полікультурної, соціальної та громадянської компетентності, загальнокультурної
грамотності;
– запроваджено постійно діючий семінар-практикум для педагогічних працівників, які
працюють із дітьми-ромами, «Методичні аспекти формування ключових компетентностей та
культурної обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі»;
– в освітню програму курсів підвищення кваліфікації вчителів включено тему
«Формування ключових компетентностей та культурної обізнаності педагогів у
поліетнічному середовищі» (за матеріалами навчального курсу «Освіта для соціальної
справедливості»);
– здійснюється консультативна методична підтримка вчителів, які працюють у закладах з
неоднорідним етнічним складом.
Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
З метою ознайомлення із інформаційно-методичним матеріалом проекту щодо створення
ефективної системи управління освітою в інших областях України проведено низку
регіональних заходів для завідувачів РМК, керівників гуманітарних відділів ОТГ, директорів
опорних шкіл: семінари-наради (4), виїзний семінар-практикум на базі опорної школи,
стратегічна сесія «Моделювання розвитку методичної служби регіону».
Розроблено методичні рекомендації щодо створення методичної служби в об’єднаних
територіальних громадах.
2. Реалізація обласних програм і проектів
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 рр.
(рішення Волинської обласної ради № 30/19 від 26.09.2014)
Інститут зорієнтований на оновлення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації
педагогів. Важливим є переорієнтація системи навчання з педагогами із подачі фактів, знань
на вміння вчитися, на самоосвіту, на здійснення критичного аналізу інформації. З цією
метою:
– плановим підвищенням кваліфікації і міжкурсовою науково-методичною роботою
Інститут щорічно охоплює понад 7 тисяч педагогів області;
– реалізація освітньо-професійних програм здійснюється шляхом очної та очнодистанційної форм за відповідними навчально-тематичними планами;
– Інститут є координатором професійного розвитку педагогів і у міжкурсовий період. Цей
напрям роботи побудовано на партнерських стосунках із методичними службами та
окремими педагогічними колективами;
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– працювало 25 обласних авторських лабораторій, які створені й діють на базі досвіду
роботи педагогів, що мають звання «народний вчитель України», «заслужений вчитель
України», переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Метою
діяльності авторських лабораторій є прискорення процесу трансформації перспективного
педагогічного досвіду в широку практику;
– реалізовано регіональний освітній проект «Лідер освітніх інновацій»;
– здійснюється науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи у
31 навчальному закладі області;
– організовано науково-методичний супровід організації та проведення ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта»,
«Інформатика», «Біологія», «Музичне мистецтво»; проведено тренувальні збори переможців
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»; забезпечено участь у
заключному турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»;
– проведено ХХІІ обласну виставку дидактичних та методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині»;
– вивчено й узагальнено перспективний педагогічний досвід дев’яти педагогів області;
– створено модель мережевої взаємодії районних, міських методичних кабінетів, сутність
якої полягає у пошуку ефективних шляхів співпраці Інституту та методичних кабінетів у
питанні науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогів.
Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних меншин
на 2013–2017 рр.
Інститут зорієнтований на реалізацію завдань Регіональної програми соціальнокультурного розвитку національних меншин. У 2017 році:
– проведено постійно діючий семінар для методистів РМК (ММК), які опікають мови
національних меншин;
– проведено семінари-практикуми учителів польської мови «Формування соціокультурної
компетентності з використанням сучасних ІКТ на уроках польської мови», «Комунікативнодіяльнісний підхід у викладанні польської мови»;
– проведено відповідні заходи для вчителів, які працюють у поліетнічному середовищі
(школах, де навчаються ромські діти), зокрема: семінар-тренінг «Методичні аспекти
формування ключових компетентностей та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному
середовищі», семінар-практикум учителів-словесників «Свій шлях ми обираємо самі...»;
– проведено круглий стіл, присвячений міжкультурному та міжнаціональному
порозумінню (спільно з Луцькою спеціалізованою школою № 5, у якій навчаються
представники різноманітних етносів);
– проведено літні табори (у семи мовних таборах мовою спілкування була польська);
– проведено обласний конкурс юних декламаторів імені Юліуша Словацького
http://www.uon.voladm.gov.ua/news/volyn/svyato-polskoyi-poeziyi-svyato-spilkuvannya/;
– проведено обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» для учнів, які вивчають
польську мову;
– проведено олімпіаду з польської мови та літератури;
– працювали творчі групи педагогів. Результати роботи: творчою групою вчителів
польської мови укладено «Методичні рекомендації щодо викладання польської мови у
загальноосвітніх
навчальних
закладах»
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=
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recommendations та матеріали календарно-методичного планування уроків польської мови у
7 і 8 класах http://vippo.org.ua/index.php?pagename=recommendations;
– здійснюється інформаційна, організаційна та методична підтримка різноманітних
заходів, що їх проводять товариства польської культури, полонійні організації;
– учні та педагоги беруть участь у Міжрегіональному конкурсі виразного читання імені
Юліуша Словацького, який відбувається у м. Кременець; «Народних читаннях – 2017» під
патронатом президента Польщі Анджея Дуди; ІV загальноукраїнському диктанті з польської
мови «Я пишу, Ти пишеш, Ми пишемо польською мовою», який проходить у рамках програми
«Biało Czerwone ABC» за підтримки Фонду «Свобода і демократія» («Wolność i Demokracja»)
та Сенату Республіки Польща.
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.
Інститут зорієнтований на реалізацію завдань регіональної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. З цією метою у 2017 р.:
– проведено навчання школярів та студентської молоді у навчальних закладах за
програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя на
основі життєвих навичок;
– здійснено науково-методичний супровід вивчення предмета «Основи здоров’я» (1–9
класи) та факультативного курсу для учнів 10–11 класів з формування здорового способу
життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на засадах розвитку життєвих навичок «Захисти
себе від ВІЛ»;
– уведено спецкурси «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у
системі шкільної та дошкільної освіти» та «Впровадження технологій навчання на основі
розвитку життєвих навичок» у навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації;
– реалізується проект з розвитку життєвих навичок «Вчимося жити разом»;
– здійснюється моніторинг щодо впровадження курсу за вибором «Захисти себе від ВІЛ»;
– здійснено науково-методичний супровід підготовки педагогів до проведення системи
заходів з підвищення рівня культури здоров’я учнів (відкриті уроки, позакласні заняття –
змагання, ігри, турніри, туристичні походи, конкурси, акції, флешмоби, дні здоров’я, тижні
превентивного виховання) тощо;
– продовжено співпрацю з Громадською організацією «Дитячий фонд “Здоров’я через
освіту”».
Регіональна програма розвитку психологічної служби системи освіти Волинської
області на період до 2017 р.
– Проаналізовано розвиток мережі психологічної служби системи освіти області за
5 років;
– здійснено моніторинг забезпечення навчальних закладів області практичними
психологами та соціальними педагогами;
– здійснено удосконалення організаційного рівня функціонування служби (проведення
нарад, семінарів, тренінгів для різних категорій фахівців з актуальних питань практичної
роботи), покращення методичного забезпечення діяльності служби (підготовка методичних
рекомендацій, упровадження факультативних курсів у навчальні плани з підвищення
кваліфікації), оновлення та розширення інформації про діяльність психологічної служби на
сайті ВІППО;
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– проаналізовано динаміку чисельності, кадровий склад, освітній та кваліфікаційний рівні
фахівців служби, забезпечення кабінетами, кількість та тематику наданих консультацій,
систему методичної роботи методистів із психологічної служби, змістове наповнення та
перспективи розвитку.
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

Практ. семінар
«Реалізація науковопедагогічного проекту
“Інтелект України”»
Всеукр. наук.-практ.
Інтернет-конф.
«Моделювання
у навчальному процесі»

01 лютого

150

03–04 березня

102

3

Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.

Апробація тестових
завдань ЗНО з метою
формування банку
тестів ЗНО–2018

06–24 березня

540

4

Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.

Пробне тестування
ЗНО–2018

01 квітня,
08 квітня

4577

5

Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.

Апробація нового
формату завдань
для сертифікаційних
робіт ЗНО з іноземних
мов

24–29 квітня

160

6

Вітюк В. В.;
відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.;
КЗ «Луцька
гімназія № 4
імені Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»

27 квітня

49 учасників.
З них:
Київська обл.
– 12;
Рівненська
обл. – 5;
Хмельницька
обл. – 2

7

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,

Міжрегіон. наук.-практ.
семінар учасників
Всеукр. проекту
«Філологічний олімп»
«Сучасні проблеми
модернізації державних
стандартів освіти
та впровадження
європейської моделі
навчання мови
і літератури»
(Рівненський ОІППО,
КВНЗ Київської
обласної ради «Академія
неперервної освіти»,
Хмельницький ОІППО,
Львівський ІППО)
Всеукр. наук.-практ.
конф. «Компетентнісно
орієнтований підхід
в освіті: сучасні виклики
та підходи»

16 травня

170

2

Назва заходу

Дата проведення

19

Кількість
учасників

Форма
підведення
підсумків
Інформація
на сайті ВІППО
Публікація
(“Матеріали
Всеук. наук.практ. Інтернетконф.”)
Заповнення карт
спостереження,
передача
зведеної
інформації
до ЛРЦОЯО
Підготовка
та подання
до УОН ВОДА
звіту про
проведення ЗНО
Заповнення карт
спостереження,
передача
зведеної
інформації
до ЛРЦОЯО
Інформація
на сайті
ВІППО,
сертифікати
учасників

Зб. матеріалів
конф.,
інформація
на сайті ВІППО

8

9

10

11

Ясінська Н. В.;
Вітюк В. В.
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.
Центр ЗНО та
моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.
Центр ЗНО та
моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.

Сертифікаційна сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Додаткова сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Апробація тестових
завдань ЗНО з метою
формування банку
тестів ЗНО–2019
Всеукр. наук.-практ.
семінар «Впровадження
дослідноекспериментальної
роботи за темою
«Здоров’язбережувальна
технологія “Навчання
в русі” в систему
оздоровчо-виховної
роботи загальноосвітніх
навчальних закладів»

23 травня–
16 червня

7256

Звіт
про проведення
ЗНО

03–12 липня

40

Звіт
про проведення
ЗНО

13–24 листопада,
04–15 грудня

645

Звіт
про проведення
ЗНО

29 листопада

55

Інформація
на сайті ВІППО

Працівники Інституту взяли участь у 44 міжнародних науково-практичних конференціях:
П. І. Б.
Недужко Ю. В.

Корнейко А. О.

Ураєва І. Г.

Андрейчин С. Р.

Назва заходу
The XVIII International
Academic Congress «History,
Problems and Prospects
of Development of Modern
Civilization»
Міжнар. наук.-практ.
семінар «Фонди ЄС:
можливості фінансування
індивідуальної мобільності
молодих науковців та
докторантів» (CEASC,
Університет суспільних
наук (UNS, м. Лодзь,
Польща), ДВНЗ КНЕУ
імені Вадима Гетьмана)
Методичний семінар
французького видавництва
«Нachette Livre
International», організований
видавничою групою
«Hatier» у рамках щорічних
міжнародних культурнокомерційних обмінів
партнерів
ХIV Міжнар.
міждисциплінарна наук.практ. конф. «Простір арттерапії: можливості
інтеграції»

Місце
проведення

Дата
проведення

Форма
і результати
участі
Заочна, міжнар.
науковий конгрес,
сертифікат, стаття

Токіо, Японія

25–27 січня

Київ, ДВНЗ
«Київський
національний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»

26 січня

Онлайн-участь
у роботі секції
«Проекти:
міжнародні освітні,
вдосконалення
структури
управління
університетом,
докторантури»

Париж,
Франція

31 січня–
02 лютого

Сертифікат,
участь у проектах
видавництва
«Нachette Livre
International»

Київ

23–25 лютого

Виступ, стаття

20

Недужко Ю. В.

The VII International
Academic Congress
«Fundamental and Applied
Studies in EU and CIS
Countries»
Міжнар. наук.-практ. конф.
«Глобальні проблеми
економіки і фінансів»
Психологічні основи
здоров’я, освіти, науки
та самореалізації
особистості
V Міжнар. наук.-метод.
конф. «Практична
медіаграмотність:
міжнародний досвід
та українські перспективи»

Великобританія

26–28 лютого

Заочна, міжнар. наук.
конгрес, сертифікат,
стаття

Київ – Прага
– Відень

28 лютого

Публікація

Рівненський
державний
гуманітарний
університет
Київ

30–31 березня

Сертифікат

31 березня–
01 квітня

Кліш П. А.

І Міжнар. наук.-практ.
онлайн-інтернет-конф.
«Модернізація освітнього
середовища: проблеми та
перспективи»

06 квітня

Недужко Ю. В.

The 7thInternational Academic
Congress «Science, Education
and Culture in Eurasia and
Africa»
Міжнар. наук.-практ. конф.
«Проблеми управління
і економіки підприємств
в сучасних умовах»

Умань,
Державний
педагогічний
університет
імені Павла
Тичини
Париж,
Франція

Виступ, участь
у тренінгах
та майстер-класі секції
«Медіаграмотність
як громадянська
компетенція»
Сертифікат

23–25 квітня

Заочна, міжнародний
науковий конгрес,
сертифікат, стаття

Київ,
Національний
університет
харчових
технологій
Львів

26–27 квітня

Публікація

11–12 травня

Виступ, публікація

Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки

15 травня

Виступ, публікація

Луцьк,
Луцький
педагогічний
коледж

16 травня

Виступ, публікація

Луцьк,
СНУ
імені Лесі
Українки

16–17 травня

Виступ, публікація

Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки

16–17 травня

Сертифікат, виступ

Ряшів –
Горліце,
Польща

18 травня

Виступ, публікація

Кінах Н. В.
Коць В. В.

Рудь О. В.

Кінах Н. В.

Дем’янюк О. Й.

Остапйовська Т. П.

Дем’янюк О. Й.

Остапйовська Т. П.

Остапйовський І. Є.

Дем’янюк О. Й.

Міжнар. наук.-технічна
конф. «Перспективи
розвитку озброєння
та військової техніки
Сухопутних військ»
VIII Міжнар. наук.-практ.
конф. науковців, аспірантів
та студентів «Актуальні
проблеми педагогіки
і соціальної роботи»
ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Національна освіта
в стратегіях соціокультурного вибору: теорія,
методологія, практика»
ХI Міжнар. наук.-практ.
конф. аспірантів і студентів
«Молода наука Волині:
пріоритети та перспективи
досліджень»
ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Актуальні проблеми
педагогічної освіти:
європейський
і національний вимір»
III Międzynarodowa
konferencja naukowa
«Na skrzydłach Wielkiej
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Дем’янюк О. Й.,
Кот Н. М.,
Романчук Г. Д.,
Стрільчук В. І.

Wojny 1916–1917.
Z historii lotnictwa nad
“zapomnianymi” frontami
czyli od Frontu Wschodniego
po Alpy, Siedmiogród i
Macedonię»
ІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Актуальні проблеми
сучасної освіти та науки
в контексті євроінтеграційного поступу»

Вітюк В. В.

ІІІ Міжнар. конгрес
«Глобальні виклики
педагогічної освіти в
університетському просторі». Секція «Модернізація післядипломної
педагогічної освіти
в умовах розбудови нової
української школи»

Корнейко А. О.

III Міжнар. наук.-практ.
конф. «Актуальні проблеми
сучасної освіти та науки
в контексті євроінтеграційного поступу»

Савош В. О.

II Міжнар. наук. конф.
«Актуальні проблеми
фундаментальних наук»
(АПФН–2017)

Трачук Т. В.

VI Міжнар. наук.-практ.
конф. «Математика.
Інформаційні технології.
Освіта»
Міжнар. наук. конф.
«Людина і техніка
у визначних битвах світових
воєн ХХ століття»
Міжнар. наук.-практ. конф.
«Українсько-польське
партнерство: сьогодення
та перспективи»

Дем’янюк О. Й.

Вознюк В. С.

Мацюк Л. М.

Дем’янюк О. Й.

Х Міжнар. наук.-практ.
конф. «Обдаровані діти –
інтелектуальний потенціал
держави»
IX Międzynarodową Sesjа
Naukowа Dziejów Ludów
Morza Bałtyckiego

Луцьк,
Луцький
інститут
розвитку
людини
Університету
«Україна»
Одеса
Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
ім. К. Д. Ушинського

18–19 травня

Виступ, публікація,
сертифікат учасника

18–20 травня

Очна;
участь у дискусії,
виступ

Луцьк,
Луцький
інститут
розвитку
людини
Університету
«Україна»
Волинська
область,
Шацький
район,
с. Світязь,
База практик
«Гарт»
Луцьк –
с. Світязь

18–19 травня

01–05 червня

Участь у роботі
секції «Професійне
становлення
майбутніх
спеціалістів
в інтеграційних
умовах»
Очна, публікація

05–07 червня

Очна, стаття

Львів

15–17 червня

Виступ, публікація

Волинська
область,
Шацький
район,
с. Світязь,
База практик
«Гарт»

26–27 червня

Чорноморськ,
Одеська
область

03–10 липня

Робота в секції
«Соціальногуманітарний вимір
українськопольських відносин».
Участь в обговоренні
проблемних питань,
виступ, сертифікат
учасника
Стаття, сертифікат
учасника

Волин,
Польща

04–06 серпня
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Виступ, публікація

Дикий О. Ю.
Березіна О. М.

Дем’янюк О. Й.

Савош В. О.

Савош В. О.

Пріма Р. М.
Дем’янюк О. Й.,
Романчук Г. Д.

Жалко Т. Й.
Кінах Н. В.

Пріма Р. М.

Ткачук Н. М.

«Na morzu i przy morzu.
Kobiety w dziejach ludów
Morza Bałtyckiego»
І Міжнар. наук. конгрес
істориків фізичної культури
ІХ Міжнар. фестиваль пед.
інновацій
Міжнар. наук. конф.,
присвячена 400-річчю
Луцького братства «Луцьке
Хрестовоздвиженське
братство – інституційний
розвиток та місце
в суспільному русі України
та Білорусі»
Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнародною участю
«Сучасна дошкільна та
шкільна освіта: інновації,
методологія, теорія,
практика»
V Міжнар. наук.-практ.
онлайн-інтернет конф.
«Проблеми та інновації
в природничоматематичній,
технологічній і професійній
освіті»

ІІ Міжнар. конф. «Сучасна
вища освіта: реалії,
проблеми, перспективи»
Міжнар. історикокраєзнавча конф. «Минуле
і сучасне Волині та Полісся.
Любомль та Любомльщина
в українській та
європейській історії»
ІV Міжнар. наук. конф.
«Cвіт мови ‒ світ у мові»
Форум «Особливості
підприємницького навчання в українських
навчальних закладах
з використанням методів
моделювання
І Міжнар. наук.-практ.
конф. «Сучасні стратегії 2
розбудови суспільства
сталого розвитку та
міжкультурної інтеграції»
ІІІ Міжнар. наук.-практ.
конференція «STEM-освіта:
стан впровадження та
перспективи»

Луцьк –
с. Світязь
Черкаський
ОІПОПП

18–20 вересня

Тези, стаття

21–22 вересня

Луцьк

28–29 вересня

Узагальнені
матеріали, надіслані
до МОН України
та ІМЗО
Виступ, публікація

КЗ «Кіровоградський
ОІППО
ім. Василя
Сухомлинського»
Кропивницький,
Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет
імені
Володимира
Винниченка
Кременчук

04 жовтня

Заочна, публікація

10–13 жовтня

Заочна, публікація,
сертифікат учасника

12–13 жовтня

Очна, стаття,
сертифікат учасника

Любомль

24–25 жовтня

Виступ, публікація

Київ

26–27 жовтня

Львів,
Західноукраїнський
регіональний
центр
наукового
розвитку
Київ,
Українська
академія
акмеології

31 жовтня

Очна, стаття,
сертифікат учасника
Виступ
(розробка
мультимедійної
презентації)

02–03
листопада

Очна, стаття,
сертифікат учасника

Київ,
ДНУ «Інститут
модернізації
змісту освіти»

09–10
листопада

Учасник
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Кліш П. А.
Романюк С. В.

Міжнар. наук.-практ. конф.
«Сучасна освіта: теорія,
методологія, практика»
Інклюзія в «Новій
українській школі»:
виклики сьогодення

Гродно,
Білорусь

09–10
листопада

Сертифікат учасника

Київ,
Київський
університет
ім. Б. Грінченка
Луцьк –
с. Світязь

10 листопада

Сертифікат учасника

17–19
листопада

Корнейко А. О.

ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Третій рівень освіти
в Україні: становлення
та тенденції» (СНУ ім. Лесі
Українки, Люблінський
науково-технологічний
парк)

Кінах Н. В.

Міжнар. конф. II International
Scientific and Practical
Conference «Topical
problems of modern science»

Варшава,
Польща

18 листопада

Участь у роботі
дискусійного
майданчика
«Інноваційний
університет:
інституційні
трансформації та
інтернаціоналізація
третього циклу вищої
освіти»; виступ,
публікація,
сертифікат учасника
Публікація

Корнейко А. О.

ХXXI Міжнар. наук. конф.
«Актуальні наукові
дослідження в сучасному
світі»

26–27
листопада

Публікація,
сертифікат учасника

Шинкарук І. В.

ІХ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Сучасні проблеми
і перспективи розвитку
обліку, аналізу та контролю
в умовах глобалізації
економіки»
Міжнар. конф.
«Підвищення якості
професійного
та підприємницького
навчання в українських
навчальних закладах
з використанням методів
моделювання»

ПереяславХмельницький,
ДВНЗ
«ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет
ім. Григорія
Сковороди»)
Луцьк,
Луцький
національний
технічний
університет

02 грудня

Очна, доповідь,
сертифікат

ІваноФранківськ,
Мало-польський інститут
місцевого
самоврядування та
розвитку;
Західноукраїнський
регіональний
центр
наукового
розвитку

06–07 грудня

Виступ

Кінах Н. В.
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Працівники Інституту взяли участь у 30 всеукраїнських науково-практичних конференціях:
П. І. Б.
Коць В. В.

Коць В. В.

Кобель Г. П.
Кінах Н. В.

Луцюк А. М.

Мацюк Л. М.

Трачук Т. В.
Ткачук Н. М.,
Луцюк А. М.

Корнейко А. О.

Луцюк А. М.,
Турчина Л. І.,
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.,
Камінська В. В.,
Поліщук Н. А.
Остапйовська Т. П.

Назва заходу
Практичні аспекти
впровадження
інклюзивної освіти
в діяльності
дошкільних
навчальних закладів
Інклюзивна освіта
України: проблеми
та перспективи
розвитку
Моделювання
в навчальному процесі
Молодь
як стратегічний
потенціал розбудови
національної
економіки
Науково-методичні
основи професійного
розвитку керівних
і педагогічних кадрів
в умовах випереджувальної післядипломної
освіти
Проектування
розвитку та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої особистості
Проблеми сучасної
природничоматематичної освіти
Професійний
розвиток фахівців
у системі освіти
дорослих: історія,
теорія, технології
Політологічні
читання імені
професора Богдана
Яроша
Компетентнісно
орієнтований підхід
в освіті: сучасні
виклики та підходи

ХI Міжнар. наук.практ. конф.
аспірантів і студентів
«Молода наука
Волині: пріоритети
та перспективи
досліджень»

Місце проведення

Дата
проведення

Форма
і результати
участі
Сертифікат
учасника

Київ

26 січня

Луцьк,
СНУ імені Лесі Українки

17–19 лютого

Виступ,
сертифікат
учасника

Луцьк,
СНУ імені Лесі Українки
Луцьк,
Коледж технологій,
бізнесу та права СНУ
ім. Лесі Українки

03–04 березня

Онлайн, член
оргкомітету
Виступ

Рівне,
Рівненський ОІППО

30–31 березня

Виступ,
публікація

Бережани
Тернопільської області

02–12 квітня

Стаття,
сертифікат
учасника

Чернігів

27–28 квітня

Очна, доповідь

Київ,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

28 квітня

Онлайн, участь
у вебінарі,
стаття

Луцьк,
СНУ ім. Лесі Українки

11 травня

Доповідь
на секційному
засіданні

Луцьк, ВІППО

16 травня

Координація
роботи секції,
виступи, статті

Луцьк, СНУ
ім. Лесі Українки

16–17 травня

Виступ,
публікація
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24 березня

Кінах Н. В.

Кліш П. А.

Кобель Г. П.

Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.

Бондарук Л. М.,
Сова О. О.

Савош В. О.

Пріма Р. М.,
Пріма Д. А.
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.

Актуальні проблеми
використання економічного потенціалу
в сучасних умовах
глобалізації
суспільства і
проведення децентралізації та їх вплив на
формування стійких
соціальноекономічних систем:
державу, регіон,
підприємство,
навчальний заклад
Дошкільна
і початкова освіта:
сьогодення і перспективи розвитку
Реалізація діяльнісного, компетентнісного
та особистісно
зорієнтованого
підходів у навчанні
фізики та інших
природничотехнічних дисциплін
у загальноосвітній
та вищій школі
За підтримки
канадського фонду
«Благополуччя дітей»
та МОН України
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція»
Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська позиція

Вінниця, Вінницьке
міжрегіональне вище
професійне училище

16–18 травня

Виступ

Київ,
ІППО Київського
університету
імені Б. Грінченка
Рівненський державний
гуманітарний університет

17–18 травня

Онлайн,
публікація

22–23 травня

Електронний
збірник науковометодичних
праць, стаття

Київ

20–21 червня

Київ

20–21 червня

П’яті Волошинські
читання «Творча
майстерня Ніли
Волошиної
у проспекції
філологічного
простору нової
української школи»
Чернігівські
методичні читання
з фізики
та астрономії – 2017
Підготовка майбутніх
педагогів у контексті
стандартизації
початкової освіти
Духовно-моральне
виховання молодого
покоління.
Вітчизняний
та зарубіжний досвід

Миколаїв – Очаків

22–25 червня

Сертифікат
участі,
подяка МОН
України ВІППО
за впровадження
програми,
інформація
на сайті ВІППО
Презентація
досвіду
впровадження
програми,
подяка МОН
Сертифікати
учасників

Чернігів,
Чернігівський національний
педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка
Бердянськ,
Бердянський державний
педагогічний університет

26–27 червня

Заочна,
сертифікат
учасника

14 вересня

Онлайн, стаття,
сертифікат
учасника

Острог,
Національний університет
«Острозька академія»

14–15 вересня

Підготовка
проекту
резолюції
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Кащенюк М. Р.,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.
Дикий О. Ю.
Остапйовська Т. П.,
Пріма Р. М.

Сташенко М. О.

Дем’янюк О. Й.
Ясінська Н. В.

Рудь О. В.

Дем’янюк О. Й.

Романчук Г. Д.

Романюк С. В.

Проекти Творчого
об’єднання
«Соняшник» – місток
до нової української
школи
Сучасні тенденції
розвитку легкої
атлетики
Підготовка
конкурентоздатного
фахівця початкової
освіти в контексті
реалізації концепції
«Нова українська
школа»
Науково-прикладні
основи створення
та використання
електронних засобів
у навчальновиховному процесі
загальноосвітнього
навчального закладу
Волинь в Українській
революції 1917–1921 рр.

Запоріжжя

Розвиток сучасної
природничоматематичної освіти:
реалії, проблеми
якості, інновації
«Біблійна історія
та християнська
етика» в освітньому
просторі України
Українське військо
в національній
революції 1917–1921 рр.»
(до 100-річчя армії
УНР)
Минуле
і сучасне Волині
та Полісся. КаміньКаширський район
в історії України
та Волині
Інноваційні підходи
до розвитку життєвої
компетентності дітей
з особливими
освітніми потребами

16–20 вересня

Методичні
рекомендації
Сертифікати
учасників

17–19 вересня
Харків,
Харківська державна
академія фізичної культури
Луцьк,
СНУ імені Лесі Українки

22 вересня

Онлайнконференція, тези

25 вересня

Онлайн, участь
у вебінарі
Онлайн, стаття,
сертифікат
учасника

Рівненський ОІППО
спільно з ІМЗО МОН
України та ІІТЗН НАПН
України

25 вересня–
26 жовтня

Виступ,
сертифікат
учасника

Рівне

6 жовтня

Виступ,
публікація

Запоріжжя

19–20 жовтня

Онлайн,
електронний
збірник

Київ, Голосіївська пустинь
(Синодальний відділ УПЦ)

03 листопада

Львів

03 листопада

Підготовка
проекту,
резолюції,
публікація
Виступ,
публікація

Камінь-Каширський

06 грудня

Виступ,
стаття

Київ,
ІМЗО

07 грудня

Виступ

Працівники Інституту взяли участь у чотирьох педагогічних читаннях:
П. І. Б.
Миць М. Я.

Назва заходу
З нагоди 135-ї річниці
від дня народження Івана
Огієнка

Місце
проведення
Ківерці
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Дата
проведення
16 лютого

Форма
і результати
участі
Наукове
повідомлення «Іван
Огієнко – організатор
української науки»

Луцюк А. М.,
Миколайчук А. В.
Миць М. Я.

Остапйовський І. Є.

В. О. Сухомлинський
у діалозі з сучасністю»:
«А що там за лісом?..» –
філософія для дітей

Житомир,
Державний
університет імені
Івана Франка

22 вересня

«Шкільництво на Волині
у міжвоєнний період»
(до 125-річчя від дня
народження воєводи
Генрика Юзевського)
Другі пед. читання
«Серце, віддане дітям»,
присвячені творчості
В. О. Сухомлинського
та з нагоди 99-річчя
від дня народження

ВІППО

10 жовтня

Луцький
педагогічний
коледж

25 жовтня

Стаття, виступ,
сертифікат учасника.
Участь у секційному
засіданні,
сертифікат учасника
Доповідь

Виступ, сертифікат
учасника

Працівники Інституту взяли участь у 85 наукових семінарах та інших заходах:
П. І. Б.
Березіна О. М.

Приймак Ю. Д.

Лук’янчук Г. Я.

Березіна О. М.

Вітюк В. В.

Рудь О. В.

Назва заходу
Всеукр. фестивальогляд кращого досвіду
з організації просвіти
батьків вихованців
дошк. навч. закл. /
навчально-виховних
комплексів «Джерело
батьківських знань»
Стандартні операційні
процедури взаємодії
суб’єктів з надання
соціальної допомоги
дітям в діяльності
Національної дитячої
«гарячої» лінії
Вебінар «Адаптивні
системи управління
в освіті»

Всеукр. семінарпрактикум
«Моніторинг якості
дошкільної освіти:
кваліметричний
підхід»
Круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення діяльності
закладів післядипломної педагогічної освіти»
Громадська рада
з питань співпраці
із церквами
та релігійними
установами при МОН
України

Місце проведення
МОН України,
ІМЗО

01 лютого –
31 травня

Форма
і результати
участі
Узагальнені матеріали
надіслано до МОН
України та ІМЗО,
інформація на сайті
ВІППО (26.05.2017 р.)

Київ

08–09 лютого

Сертифікат учасника

ДВНЗ УМО,
Інститут професійнотехнічної освіти
НАПНУ, Громад. орг.
«Школа адаптивного
управління соціальнопедагогічними
системами»
Київ

11 лютого

Виступ. Тези
в електронному
виданні вебінару

20 лютого

Учасник

Київ,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

24 лютого

Київ,
МОН України

03 березня

Очна; участь
в обговоренні;
пропозиції
до рекомендацій
круглого столу
Звернення
до педагогічних
працівників,
духовенства,
громадськості
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Дата
проведення

Вітюк В. В.

Кліш П. А.

Миць М. Я.

Приймачук Л. О.

Корнейко М. М.

Савчук О. І.

Ковальчук Г. С.,
Савчук О. І.

Ковальчук Г. С.,
Савчук О. І.

Казмірчук Н. М.

Наук.-практ. семінар
«Особливості
дидактичної моделі
системи початкової
освіти в науковопедагогічному проекті
“Інтелект України”»
Всеукр. наук.-практ.
семінар «Реалізація
виховного компонента
освітнього середовища
ВНЗ та закладів
післядипломної освіти»
Наук. семінар
«Формування
громадянської
компетентності учнів
на уроках суспільногуманітарного циклу»
Обл. семінар-практикум
«Вдосконалення
споживчої грамотності
учнів в контексті
концепції нової школи»

Харків,
Харківська гімназія
№ 169

09–10
березня

Умань

14 березня

Очна; супровід групи
керівників навчальних
закладів області;
відвідування
презентаційних
уроків; участь в
обговоренні
Сертифікат учасника

Ковель

15 березня

Доповідь

КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 17»

15 березня

Сертифікат учасника

Круглий стіл
«Формування
громадянської
компетентності учнів
на уроках захисту
Вітчизни в рамках
нової української
школи» (в рамках
Восьмої міжнародної
виставки «Сучасні
заклади освіти»
та П’ятої міжнародної
виставки освіти за
кордоном “World Edu”)
Проблемний семінар
«Використання
супервізії в профілактиці
професійного вигорання
педагогічних
працівників у процесі
ЗНО»
Наук.-практ. семінар
з міжнародною участю
«Феноменологія
деривації: психологопедагогічний
і теоретикоприкладний дискус.
Ремедіум 7»
Круглий стіл
«Психологічні аспекти
спілкування вчителя
з учнями»

Київ

17 березня

Участь у дискусії

Луцьк, ВІППО

05 квітня

Виступ

Луцьк, СНУ імені
Лесі Українки,
факультет психології,
кафедра педагогічної
та вікової психології

06 квітня

Сертифікат учасника

Луцьк, СНУ імені
Лесі Українки,
факультет психології,
кафедра педагогічної
та вікової психології
Київ

06 квітня

Виступ

03–07 квітня

Сертифікат учасника

Базові навички медіатора
у навчальному закладі.
Забезпечення участі
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Остапйовський О. І.

Ткачук Н. М.

Корнейко А. О.

Ткачук Н. М.

Остапйовський О. І.

Сова О. О.

Вітюк В. В.

Дем’янюк О. Й.

Березіна О. М.

жінок і дітей у вирішенні
конфліктів
і миробудуванні
Тренінг «Основні
тенденції та напрямки
розвитку профілактики
і лікування у сфері
ВІЛ/СНІД у світі
та Україні»
Всеукр. вебінар
«Мейкерство
як інноваційний підхід
впровадження STEMосвіти
Вебінар «Міжнародне
моніторингове
дослідження PISA–
2018, пілотний етап»
Семінар-тренінг
для представників
регіональних
інститутів
післядипломної
педагогічної освіти
з теми «Ефективне
управління освітою
в ОТГ»
Тренінг для викладачів
спецкурсу «Протидія
торгівлі людьми в
Україні»
Українознавчий
фестиваль «Сонячні
пелюстки». В рамках
фестивалю – нарада
учасників з
представниками МОН
України та ІМЗО
Міжрегіональний
наук.-практ. семінар
«Мотивація навчальної діяльності учнів
як умова формування
пізнавального інтересу
та літературних
компетенцій
на заняттях зарубіжної
літератури»
Всеукр. круглий стіл
«Передумови,
причини та перебіг
українсько-польського
протистояння у роки
Другої світової війни»
Всеукр. огляд
педагогічних
інновацій
у дошкільній освіті

Київ

07–08 квітня

Освоєння методики
тренінгу

Київ,
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»

20 квітня

Участь у вебінарі

Київ, УЦОЯО,
Харків, ХРЦОЯО

25 квітня

смт Дунаївці
Хмельницької обл.

25–27 квітня

Онлайн. Опрацювання
методики проведення
МД. Інструкція
для проведення
тестування
в навчальному закладі
Інформація на сайті
ВІППО, інформування
керівників шкіл
на курсах підвищення
кваліфікації

Львів

25–27 квітня

Сертифікат учасника

Дрогобич
Львівської обл.

26–28 квітня

Сертифікат учасника

Луцьк

27 квітня

Очна; виступ

Луцьк

28 квітня

Модератор

Київ, МОН України,
ІМЗО

Квітень–
червень

Узагальнені
матеріали, надіслані
до МОН України та
ІМЗО, інформація на
сайті ВІППО
(16.08.2017 р.)
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Остапчук Л. Р.

Березіна О. М.
Ковальчук Г. С.

Вітюк В. В.

Бацмай С. А.

Березіна О. М.
Ураєва І. Г.

Єндрущук С. М.

Муляр О. П.

Остапйовський О. І.

Всеукр. наук.-практ.
семінар «Особливості
викладання навчального
предмета “Інформатика”
в основній школі
та перспективи
удосконалення його
змісту»
Вебінар «Вчителі
за демократію
і партнерство»
ІV наук.-практ.
семінар «Актуальні
проблеми соціалізації
особистості»
Методичний семінар
«Організація навчальновиховного процесу
в класах науковопедагогічного проекту
“Інтелект України”
у 2017/2018
навчальному році»
ІІI наук.-практ.
семінар «Applied
Linguistics Today:
Computer-Assisted
Language Teaching and
Learning» («Прикладна
лінгвістика сьогодні:
навчання і вивчення
мови з допомогою
комп’ютера»)
Вебінар «Інтерактивна
школа творчого
вчителя»
Всеукр. навч.-метод.
семінар методистів
іноземних мов ОІППО
«Іноземна мова
як життєве уміння»
Всеукр. наук.-метод.
семінар «Організація
та навчально-методичне
забезпечення
діяльності
загальноосвітніх
начальних закладів
І ступеня у рамках
реформи “Нова
українська школа”»
Всеукр. наук.-практ.
семінар «Інформаційні
технології та інноваційні методи навчання
у вищій школі»
Тренінг для тренерів
«Підвищення тренерської компетенції для
проведення програми 15»

Кропивницький,
КЗ «Кіровоградський
ОІППО імені Василя
Сухомлинського»

05 травня

Участь

Київ,
Інститут педагогіки
НАПНУ
Луцьк, СНУ імені
Лесі Українки,
факультет психології,
кафедра загальної та
соціальної психології
Київ,
ДНУ «Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти»

12 травня

Сертифікат учасника

16 травня

Доповідь, публікація

17 травня

Очна; участь
в обговоренні

Луцьк, СНУ імені
Лесі Українки,
факультет іноземної
філології, кафедра
прикладної
лінгвістики

18 травня

Сертифікат учасника,
інформація на сайті
ВІППО

Видавництво «Ранок»

22 травня

Сертифікат учасника

Маньківка Черкаської
обл.

23–25 травня

Сертифікат учасника

Київ,
МОН України

24 травня

Організація
та проведеня
тренінгів, робочих
зустрічей,
наставництво

Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки

31 травня–
09 червня

Очна, сертифікат
учасника

Київ

01–03 червня

Опрацювання
навчального посібника та методичних
рекомендацій
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Остапйовський І. Є.

Шинкарук І. В.

Ткачук Н. М.,
Шинкарук І. В.

Сташенко М. О.,
Рудь О. В.

Бондарук Л. М.,
Сова О. О.

Вітюк В. В.

Савош В. О.

Єндрущук С. М.

Муляр О. П.,
Никитюк Л. М.

Никитюк І. В.

Інноваційні технології
підготовки компетентного фахівця в умовах
глобалізаційних
процесів
Організація обговорення
тематичних напрямків
Інтернет-форуму
«Формування стратегії
розвитку шкіл
новаторства керівних,
науково-педагогічних,
і педагогічних
працівників в умовах
розбудови нової
української школи»
Інтернет-форум
«Формування стратегії
розвитку шкіл
новаторства керівних,
науково-педагогічних
і педагогічних
працівників в умовах
розбудови нової
української школи»
Перший
Всеукраїнський з’їзд
педагогів предметів
духовно-морального
спрямування
Всеукр. наук.-метод.
семінар «Мовнолітературна освіта
в новій українській
школі»
Літня школа
«Реалізація Концепції
“Нова українська
школа” в науковопедагогічному проекті
“Інтелект України”»
Наук.-практ. конф.
«Чернігівські методичні
читання з фізики та
астрономії. 2017»
Робоча зустріч
координаторів із
питань впровадження
проекту Державного
стандарту початкової
загальної освіти
Всеукр. тренінг для
вчителів пілотних
шкіл з питань
впровадження проекту
Державного стандарту
початкової загальної
освіти
Всеукр. семінарнарада директорів

Луцьк, СНУ імені
Лесі Українки

07 червня

Участь в обговоренні
проблемних питань

Київ

07–18 червня

Онлайн режим,
пропозиції

Київ,
ДВНЗ «УМО» НАПН
України;
Рівне

20 червня

Участь в онлайнобговоренні,
онлайн виступ,
сертифікат учасника

Національний
університет
«Острозька академія»

23–25 червня

Виступи

Миколаїв –
Очаків

22–25 червня

Сертифікати
учасників

Рівне,
Рівненський ОІППО

26–29 червня

Очна;
сертифікат учасника

Чернігів,
Чернігівський
національний
педагогічний
університет
імені Т. Г. Шевченка
Ірпінь
Київської обл.

26–27 червня

Заочна, сертифікат
учасника

08 липня

Тренінг для педагогів
пілотних шкіл області,
проведення тренінгів
на курсах підвищення
кваліфікації

Ірпінь
Київської обл.

04–08 липня

Тренінг для педагогів
пілотних шкіл області,
проведення тренінгів
на курсах підвищення
кваліфікації

Луцьк

06–08
вересня

Виступ
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Вітюк В. В.

Ткачук Н. М.,
Камінська В. В.
Шинкарук І. В.

Ткачук Н. М.

Дикий О. Ю.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Шинкарук І. В.

Шинкарук І. В.

Шинкарук І. В.
Бондарук Л. М.

обласних екологонатуралістичних
центрів (станцій юних
натуралістів)
Семінар «Перспективи
розвитку регіонального та міжнародного
співробітництва
спільноти учасників
проекту Міксіке
в умовах реформування
української школи»
Всеукр. вебінар
«STEM-освіта: стан
впровадження
та перспективи»
Засідання центрального
оргкомітету всеукр.
конкурсу «Учитель
року – 2017»
Всеукр. вебінар
«Напрями STEMосвіти: змагання
“Роботрафік – 2018”»
І всеукр. наук.
інтернет-конф.
«Сучасні тенденції
розвитку легкої
атлетики»
ІV Всеукр. наук.метод. семінар
«Модернізація мовнолітературної освіти
у початковій школі:
надбання, пошуки
та перспективи
розвитку»
Всеукр. круглий стіл
координаторів
регіональних шкіл
новаторства «Розвиток
шкіл новаторства
України в умовах
імплементації Закону
України “Про освіту”»
Шоста методична
студія Полтавської
РШН керівних, наук.пед. і пед. працівників
післядиплом. освіти
«Управління опорною
школою: проблеми
і перспективи»
ІІІ Всеукр. фестиваль
робототехніки
Всеукр. наук.-метод.
семінар «Формування
загальнопредметних
компетентностей учнів
на уроках рідної мови
в загальноосвітніх

с. Славське
Сколівського району
Львівської області

07–09
вересня

Очна, виступ,
презентація, звіт,
сертифікат учасника

Київ,
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
Київ

12 вересня

Учасник

14 вересня

Онлайн, пропозиції,
рішення

Київ,
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
Харків,
Харківська державна
академія фізичної
культури

21 вересня

Учасник

22 вересня

Тези

Луцьк,
СНУ ім. Лесі Українки

28 вересня

Член оргкомітету,
наукова доповідь,
сертифікат учасника.
Учасник семінару,
виступ на секції,
сертифікат учасника

Кременчук
Полтавської області

04 жовтня

Очна, виступ,
рекомендації,
сертифікат учасника

Горішні Плавні
Полтавської області

05 жовтня

Очна, сертифікат
учасника, інформація
на сайті ВІППО

Горішні Плавні
Полтавської області
м. Чернівці

05 жовтня

Очна, інформація
на сайті ВІППО
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04–05 жовтня

Кліш П. А.

Сова О. О.

Кліш П. А.

Шинкарук І. В.

Дикий О. Ю.

Андрейчин С. Р.

Вітюк В. В.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Никитюк Л. М.,
Муляр О. П.

навчальних закладах
із навчанням мовами
національних
меншин»
Всеукр. навч.-метод.
семінар (з міжнародною участю)
«Особливості
створення освітнього
середовища для
формування творчої
особистості
молодшого школяра»
VII Всеукр. фестиваль
пед. ідей «Мій
особистісно
зорієнтований урок»
Всеукр. навч.-метод.
семінар (з міжнародною участю)
«Психодидактика
освітнього середовища:
усунення перешкод
особистісного
освітнього розвитку»
Всеукр. семінар
у рамках Школи
педагогічної
майстерності
«Педагогічний стартап
– 2017»
Всеукр. семінарпрактикум
«Впровадження
інноваційних
технологій – фактор
формування ключових
компетентностей
та підвищення інтересу
молоді до занять
фізичною культурою
та спортом»
Всеукр. навч.-метод.
семінар «Небезпечні
квести для дітей:
профілактика
залучення»
Вебінар «Реалізація
науково-педагогічного
проекту “Інтелект
України” у 2017/2018
навчальному році»
Міжнар. семінар
«Нова українська
школа – нові підходи
до навчання
та викладання»
Міжнародний тренінг
«Нова українська
школа – нові підходи
до навчання
та викладання»

Умань
Черкаської обл.

05 жовтня

Сертифікат учасника

Біла Церква
Київської області

05–06 жовтня

Сертифікат учасника

Умань
Черкаської обл.

06 жовтня

Сертифікат учасника

Житомир,
Бердичів

11–12 жовтня

Очна, доповідь,
сертифікат учасника

Київ,
Національний
екологонатуралістичний
центр

18–20 жовтня

Виступ

Київ

18 жовтня

Участь в обговоренні

19 жовтня

Участь в обговоренні

Київ

24 жовтня

Семінар-тренінг
для методистів РММК

Київ

25 жовтня

Тренінг для педагогів,
сертифікат учасника
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Березіна О. М.

Ковальчук Г. С.,
Савчук О. І.

Березіна О. М.

Приймак Ю. Д.

Ткачук Н. М.

Березіна О. М.
Сова О. О.

Дикий О. Ю.
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.
Ураєва І. Г.

Березіна О. М.

Березіна О. М.

Вебінар «Практичний
психолог ДНЗ
і батьки: тонкощі
взаємодії»
ХІІ наук.-практ.
семінар «Актуальні
проблеми практичної
психології
у Волинському
регіоні»
Всеукр. наук.-практ.
семінар «Іграшки
та ігрові посібники
в системі засобів
формування життєвої
компетентності дітей
дошкільного віку»
Семінар з впровадження
регіональних стратегій
після проходження
курсу «Протидія торгівлі людьми в Україні»
Навч.-практ. семінар
«Методика роботи
у Всеукраїнському
науково-методичному
віртуальному STEMцентрі» в в рамках
ІІІ Міжнар. наук.практ. конф. «STEMосвіта: стан впровадження та перспективи»
Вебінар «Складаємо
накази правильно»
Нарада в МОН
з обговорення проекту
плану дій щодо
вдосконалення
вивчення української
мови в закладах освіти
Всеукр. семінар
«Розвиток масового
футболу»
Вебінар з питань
імплементації Закону
України «Про освіту»
Семінар національних
тьюторів міжнар.
програми PRO FLE з
питань апробації
навчальних матеріалів
у початковій школі
Семінар-практикум
«Документування
управлінської
інформації: від теорії
до практики»
Вебінар «Як організувати
харчування в дошкільному закладі – не
теорія, а практика»

Педрада «Портал
освітян України»

26 жовтня

Сертифікат учасника

Луцьк, СНУ імені Лесі
Українки, факультет
психології та соціології,
кафедра практичної
психології та безпеки
життєдіяльності
Харків

26 жовтня

Сертифікат учасника

01–02
листопада

Учасник

Львів

09–10
листопада

Практична участь
у розробці онлайнпрограм з даного
курсу

Київ,
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»

10 листопада

Учасник

Педрада «Портал
освітян України»
Київ,
МОН України

11 листопада

Сертифікат учасника

13 листопада

Пропозиції до плану

Київ,
Федерація футболу
України

15–17
листопада

Виступ

16 листопада

Участь в обговоренні

Київ,
Французький інститут
в Україні

20 листопада

Сертифікат учасника

Педрада «Портал
освітян України»

20 листопада

Сертифікат учасника

Педрада «Портал
освітян України»

21 листопада

Сертифікат учасника
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Бондарук Л. М.,
Сова О. О.,
Ураєва І. Г.,
Бацмай С. А.

ІІ Всеукр. наук.-практ.
семінар «Новітні
методи навчання мов
і літератур у сучасній
вищій та середній
школі»

Луцьк,
СНУ ім. Лесі Українки

23–30
листопада

Миць М. Я.

Всеукр. семінар,
«Особливості
вивчення у 2018/2019
навчальному році
курсів історії для
учнів 10–11 класів
за новими навчальними
програмами»
Наук.-практ. семінар
«Трудове навчання
в умовах освітньої
реформи: цілі
та шляхи досягнення»
Всеукр. форум
українських
патріотичних справ
«Ми – українці»
Вебінар «Реалізація
науково-педагогічного
проекту “Інтелект
України” у 2017/2018
навчальному році»
Всеукр. наук.- практ.
семінар «Створення
умов для формування
світогляду дошкільників
засобами художнього
слова у полікультурному
середовищі»
Всеукр. семінарпрактикум для зав.
кабінетів (методистів)
фізики ОІППО

Львів,
Львівський ІППО

28–29
листопада

Дніпро,
Дніпропетровський
ОІППО

29–30
листопада

Очна, сертифікат
учасника

Київ

02–03 грудня

Добір матеріалів
для підготовки
резолюції Форуму

06 грудня

Участь в обговоренні

Ужгород,
Мукачеве

06–07 грудня

Учасник,
інформація на сайті
ВІППО

Вінниця, КВНЗ
«Вінницька академія
неперервної освіти»,
кафедра фізики
і методики навчання
фізики, астрономії
факультету
математики, фізики
і технологій
педагогічного
університету імені
М. Коцюбинського
Київ,
Олімпійська академія
України

06–08 грудня

Очна, сертифікат
учасника

08 грудня

Виступ

Луцьк,
Луцький педколедж

08 грудня

Виступи

Київ

15–16 грудня

Учасник,
інформація на сайті
ВІППО

Варемчук В. Я.

Корнейко М. М.

Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.

Березіна О. М.

Савош В. О.

Дикий О. Ю.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.,
Поліщук Н. А.
Єндрущук С. М.

Всеукр. наук.-практ.
семінар «Формування
внутрішнього світу
дитини засобами
художньої освіти
в процесі олімпійської
освіти
Круглий стіл «Нова
українська школа:
реалії та перспективи»
Семінар «Критичне
мислення
та медіаграмотність
у початковій школі»
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Члени оргкомітету
(Сова О. О., Ураєва І. Г.).
Виступи, модерування
роботи секції (Сова О. О.);
сертифікати учасників
та сертифікати про
підвищення кваліфікації
Очна

ІV. Наукова діяльність
1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО.
«Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
освіти». Державний реєстраційний номер 011U004439.
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.
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 в
міжатестаційний період.
Створення інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти для
професійного розвитку педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних
установ Волинської області).
Створення інформаційної платформи наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Очікувані результати
Модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону.
Програми професійного розвитку педагогічних працівників.
Інноваційні технології професійного розвитку педагогів відповідно до європейських і
світових стандартів.
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Освітні проекти з проблеми професійного розвитку педагогів в міжатестаційний період.
Єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку
педагогів (на основі сайта Інституту, сайтів, блогів методичних установ Волинської області).
Інформаційна платформа наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів.
Звітна документація:
– публікації у фахових виданнях;
– 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, обласні,
районні (міські) науково-практичні конференції, постійно діючі семінари, проблемні
семінари, семінари-тренінги, круглі столи; вивчалась громадська думка слухачів курсів
підвищення кваліфікації щодо рівня задоволеності курсами у Волинському ІППО.
Працівники Інституту брали участь у науково-практичних конференціях, інтернетконференціях, вебінарах, педагогічних читаннях, роботі круглих столів тощо.
У контексті загальноінститутської наукової проблеми організовано роботу над реалізацією
наукових тем кафедр, лабораторій, відділів, а науково-педагогічні та педагогічні працівники
Інституту протягом цього періоду досліджували окремі науково-методичні проблеми.
На засіданнях вченої ради розглядалися основні питання наукової діяльності Інституту із
забезпечення умов, необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних
працівників, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на
нього завдань, а також перспектив розвитку закладу, зокрема: про наукову та науководослідну роботу Інституту в поточному році та основні напрями наукових досліджень у
наступному; про реалізацію науково-методичних проблем наукових, науково-педагогічних
працівників Інституту; про реалізацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних
закладах області; про результати проведення соціологічних та моніторингових досліджень;
про проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,
педагогічних читань, інших заходів тощо.
Наукову роботу Інститут реалізує шляхом організації масових, групових та
індивідуальних форм роботи з педагогами:
– науково-практичних конференцій;
– педагогічних читань;
– круглих столів;
– вебінарів;
– скайп-конференцій;
– індивідуальних та групових консультацій тощо.
Результати роботи: створено інформаційну платформу наукової та дослідноекспериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; апробується модель
професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної
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освіти регіону (схема 1). Формування креативного підходу педагогів до розвитку творчої
особистості дитини забезпечується через використання таких основних методик (схема 2):
Схема 1

Кафедра педагогіки і психології

Курси на базі ВІППО

Міжкурсовий період
Мета діяльності

Підвищення
якості
теоретикометодологічної,
психолого-педагогічної,
фахової та методичної підготовки вчителя

Надання методичної та конкретно-практичної
допомоги в організації навчально-виховного
процесу в умовах інноваційного освітнього
середовища

Функції
Діагностична

Адаптивна

Відновлювальна

Пізнавальна

Корекційна

Випереджальна

Розвивальна

Трансформаційна

Прогностична

Компенсувальна

Структура
Аудиторні заняття

Семінари

Самостійна робота

Майстер-класи

Взаємоспілкування, обмін досвідом
Консультації
Особливості організації
Організація і проведення на базі шкіл
регіону освітніх проектів,
дослідноеспериментальної роботи

Заняття з використанням сучасних досягнень

педагогіки результати:
і психології на основі впровадження
Очікувані
інноваційних технологій
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Схема 2

Результати роботи: статті в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та
збірниках науково-практичних конференцій; проведення та участь у семінарах, семінарахтренінгах.
Результати роботи: апробується модель професійного розвитку керівників навчальних
закладів через регіональний освітній проект «Лідер освітніх інновацій».
Здійснено науково-методичний супровід проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2017» у рамках поширення інноваційних педагогічних технологій та перспективного
педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу
Апробація моделі професійного розвитку педагогів здійснюється через практичну
реалізацію науково-дослідної теми кафедри педагогіки і психології «Підвищення рівня
професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку освіти» (II етап – 01.01.2015 –
31.12.2017 рр.).
Результати роботи: відповідно до інноваційних процесів у системі підвищення
кваліфікації освітян працівниками кафедри впроваджено такі навчальні дисципліни:
«Інноваційна педагогіка», «Тенденції розвитку сучасної освіти», «Педагогічна
майстерність», «Педагогічна психологія», «Психологія управління».
Розроблена і реалізується тематика занять (лекції, семінарські, практичні, тренінги) для
слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»
(протокол засідання кафедри № 3 від 20.03.2017 р.), а саме:
– Інтерактивні методи та прийоми навчання в початковій школі. Остапйовський О. І.
– Дидактичні особливості інтегрованих уроків. Бінарні уроки.
– Ігрова діяльність як метод навчання та розвитку учнів початкових класів. Нечипорук О. В.
– Проектна діяльність як метод навчання та розвитку молодших школярів.
– Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами
інноваційних педагогічних технологій. Ткачук Н. М.
– Особливості психофізіологічного розвитку дітей шестирічного віку.
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– Наступність між молодшою та середньою ланками школи з метою успішної соціальнопсихологічної адаптації майбутніх п’ятикласників. Турчина Л. І.
– Вікова та індивідуальна характеристика молодших школярів як суб’єктів учіння.
Остапйовський О. І.
– Гуманізація навчання й освітнього середовища. Луцюк А. М.
– Взаємодія сім’ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів. Остапйовська Т. П.
Науково-педагогічні працівники кафедри враховують:
– розробку програм професійного розвитку, освітніх проектів, організацію дослідноекспериментальної роботи в закладах освіти;
– впровадження інноваційних технологій навчання дорослих;
– програми професійного розвитку педагогічних працівників на основі сучасних наук,
особливо педагогіки та психології;
– вироблення психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного
навчання дорослих із використанням андрагогіки;
– розробку та реалізацію освітніх проектів із проблеми професійного розвитку педагогів у
міжатестаційний період;
– дослідно-експериментальну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах;
– створення інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку педагогів.
Звітна документація: статті в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук»,
методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси (навчальна програма, навчальний
план, методичний посібник, презентація); проведення та участь у роботі семінарів, семінарівтренінгів.
Науково-дослідна тема кафедри менеджменту освіти: «Формування професійної
культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі»,
затверджена рішенням вченої ради ВІППО від 20.03.2014 р., протокол № 2.
Цього року кафедра завершила 3-й формувальний етап. Здійснено апробацію моделі
професійної культури керівника навчального закладу на базі експериментального закладу освіти
регіонального рівня – КЗ «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області» щодо
встановлення ефективності існуючої корпоративної культури, потреби її трансформації.
Для цього запроваджено методику діагностики корпоративної культури навчального
закладу, що містить такі етапи (рис. 2):
1. Діагностика іміджу навчального закладу.
Аналіз доцільності введення корпоративної культури, основних показників фінансовогосподарської діяльності закладу освіти та показників його діяльності за умови часткової
фінансової самостійності задля виявлення рівня ділової активності. Оцінка іміджу
споживачів освітніх послуг, цільової аудиторії, їх суспільного статусу, стилю життя. Як
результат: детальний опис освітніх послуг закладу освіти, розгляд можливості надання
додаткових послуг, оцінка їх відповідності корпоративному стилю.
2. Діагностика стану корпоративної культури.
Оцінка ступеня сформованості наявної корпоративної культури, виявлення недоліків:
вивчення історії закладу освіти, етапів становлення, шляхів розвитку, засновників (через
спілкування з колективом); опис візуального образу закладу освіти (колективу, зовнішнього і
внутрішнього вигляду приміщень, фірмової символіки – логотип, гасло, гімн, носії
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фірмового стилю). Визначення типу корпоративної культури, опис наявних цінностей,
правил поведінки учасників педагогічної взаємодії. Як результат: установлюється рівень
культури закладу, векторні стосунки, соціально-психологічний клімат колективу.
3. Напрямки вдосконалення і трансформації корпоративної культури.
Аналіз чинників, що впливають на формування корпоративної культури:
– організаційна структура;
– соціально-демографічна характеристика колективу (показники чисельності, освітній
рівень, стаж роботи в закладі освіти, статево-віковий показник);
– внутрішні взаємозв᾽язки у колективі (управлінське забезпечення, інтеграція, підтримка,
стимулювання).
4. Ефективність корпоративної культури.
Експрес-діагностика рівня ефективності корпоративної культури – анкетування й обробка
результатів за методикою Дельфі. Як результат – узагальнений висновок про необхідність
зміни (корекції) корпоративної культури у закладі освіти.
Зміни культури залежать від «сили» культури: як глибоко вона сприйнята і як тісно
пов’язана з системою цінностей, індивідуальною і груповою поведінкою.
5. Оцінка «сили» корпоративної культури.
Сильні культури включають цінності, які поділяє більшість її членів, і ті цінності мають
безпосередній та очевидний зв’язок із поведінкою індивідуумів і груп, які входять до
організації.
Слабкі культури не мають чітко визначеної системи цінностей, яка б змогла здійснити
значний вплив на їх поведінку. У той же час доволі легко зрозуміти концепцію значущості
культури в діяльності закладу і значно складніше цю значущість виміряти.
Наявність значної кількості зовнішніх проявів культури не обов’язково означає, що
культура закладу освіти сильна, тобто що вона поділяється усіма членами колективу, а також
має чіткі пріоритети.
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Рис. 2. Методи діагностування корпоративної культури НЗ
Наукова тема кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».
Розвиток особистості фахівця відбувається в умовах постійного перетворення, яке
передбачає внутрішню активність, що дозволяє вийти за межі встановлених стандартів
особистої та суспільної необхідності, реалізувати своє розуміння змісту, призначення власної
діяльності.
Викладачі кафедри брали участь у: Всеукраїнському тренінгу для вчителів пілотних шкіл
з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти
(м. Ірпінь); Міжнародному семінарі «Нова українська школа – нові підходи до навчання і
викладання» (м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Підготовка
конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації Концепції “Нова
українська школа”» (м. Луцьк); І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні
стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та
міжкультурної інтеграції» (м. Київ); у науково-практичній конференції «Розвиток фахової
компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти» (Володимир-Волинський
район).
Викладачі кафедри працювали над основними положення щодо професійного розвитку
педагогів. Процес навчання триває впродовж усього життя. На нашу думку, запропонована
схема фахової компетентності визначає її основні складові, а тому може бути успішно
використана у процесі визначення головних напрямів формування професійної
компетентності учителя, передбачає оволодіння знань методики викладання, психолого43

педагогічних, набуття професійних умінь та навичок, особистісних та професійно значущих
якостей, розвиток творчих здібностей, спрямованих на успішну реалізацію педагогічної
діяльності.

Темою дослідження науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації
діяльності РМК (ММК) відповідно до загальноінститутської теми дослідження
«Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
освіти» є «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної
освіти».
Теми індивідуальних наукових досліджень співробітників лабораторії:
– «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності»;
– «Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного
середовища»;
– «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної
педагогічної освіти».
Наукова новизна та теоретичне значення досліджень, які виконувались у рамках означеної
теми, полягають у розробці та розвитку інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону, введенні інноваційних методик і технологій навчання, що
сприяють формуванню професійної компетентності педагогів відповідно до європейських
стандартів.
Практичне значення результатів досліджень визначається впровадженням інноваційних
моделей підвищення кваліфікації педагогів, які враховують умови регіональної системи
післядипломної освіти, забезпечують готовність педагогічної спільноти до проведення
інновацій різних рівнів (державного, регіонального, інституційного); елементів технологій
дистанційного навчання для організації керованої самостійної роботи у міжсесійний період
для учасників навчання; розробленням освітньо-професійної програми пролонгованих курсів
підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів і їх резерву
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«Реалізація інноваційних проектів та ініціатив у навчальному закладі»; структурнофункціональної моделі формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя у
системі післядипломної педагогічної освіти, моделі хмарно орієнтованого середовища
підвищення кваліфікації педагогів у системі «Волинський ІППО – районні (міські) методичні
кабінети».
Співробітники лабораторії систематично і масово впроваджують результати досліджень
через систему тренінгів, науково-практичних семінарів; беруть активну участь у
конференціях та семінарах різних рівнів.
У контексті науковоюї теми лабораторії «Соціологічний аналіз освітнього середовища
післядипломної педагогічної освіти» у 2017 році проведено соціологічне опитування
методичних працівників районних та міських методичних кабінетів, слухачів курсів
підвищення кваліфікації, педагогічних працівників за місцем роботи та учнів старших класів
Володимир-Волинського, Камінь-Каширського та Локачинського районів, батьків учнів
навчальних закладів Камінь-Каширського та Локачинського районів. Аналітичні матеріали
досліджень представлено на колегії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
та передано в районні управління відділи освіти для службового користування.
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
організації навчання на основі діяльнісного підходу (тренінги, ділові ігри, диспути, дискусії,
діалоги, використання новітніх технологій); використання конкретних педагогічних ситуацій
як методу відпрацювання ключових компетентностей; досягнення високої результативності
участі учнів у предметних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Відділ інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО працює над темою
«Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у сучасному освітньому
просторі».
Відділ поєднує традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями –
створення класичного періодичного видання, методичних посібників – та ефективне
використання комп’ютерних технологій, обслуговування сторінок веб-сайта, електронних
баз даних, що сприяє широкому доступу користувачів до освітніх ресурсів. Створення
відкритого інформаційного простору означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні
інформації, впевненість у її достовірності та якості. Доступність різноманітних ресурсів,
особливо з урахуванням тенденції розширення електронної доставки документів, відкриває
перспективи для забезпечення інформацією аудиторії, що навчається. Це, у свою чергу,
вимагає формування інформаційної культури споживача, уміння знаходити і працювати з
інформацією, використовуючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології.
Завданням відділу інформаційного забезпечення освіти є систематичне опрацювання
законодавчих та нормативних правових актів, положень і рекомендацій, що стосуються
видавничої діяльності.
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Продовжено роботу над науково-дослідною темою відділу фізико-математичних
дисциплін
«Інноваційні
технології
управління
компетентнісно-світоглядним
становленням учителя: фізика, математика, технології, астрономія».
Науково-дослідна тема відділу новацій та передового педагогічного досвіду «Участь в
інноваційній освітній діяльності як складова професійної компетентності педагога».
Сформовано обласний інформаційний банк електронних ресурсів закладів загальної
середньої освіти, фахових педагогічних ресурсів, авторських лабораторій.
Розроблено:
– умови та порядок проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018»;
– методичні рекомендації з проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» та підготовки учасників другого (обласного) туру;
– проект положення «Про проведення обласної виставки дидактичних та методичних
матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”».
Науково-дослідна тема центру ЗНО та моніторингових досліджень: «Моніторингові
дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти».
У світлі інноваційних положень Закону України «Про освіту», в рамках науково-дослідної
теми окреслено проблему ролі та місця моніторингових досліджень у структурі системи
забезпечення якості освіти. На підставі аналізу інформаційної та регулятивно-кореляційної
функцій моніторингу теоретично обґрунтовується припущення про потенційні можливості
використання моніторингових досліджень як необхідної компоненти зазначеної системи,
насамперед на рівні закладу освіти.
У рамках практичних аспектів дослідження продовжено роботу над розробкою та
вдосконаленням типового алгоритму моніторингу рівня навчальних досягнень учнів закладів
загальної середньої освіти. Зокрема, адаптовано технологічну схему локального
моніторингового дослідження для потреб об’єднаних територіальних громад (ОТГ),
продовжено роботу над дослідженням наукових підходів щодо валідності інструментарію
моніторингового дослідження. У ході моніторингового дослідження стану організації
індивідуальної форми навчання учнів закладів загальної середньої освіти області (березень
2017 року) вперше запроваджено та апробовано повний цикл алгоритму збору інформації
методом дистанційного анкетування усіх груп респондентів.
Окремі науково-теоретичні та практичні аспекти проблеми розглянуто в рамках постійно
діючого науково-методичного семінару для відповідальних за МД в містах, районах та ОТГ
області «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
моніторингових досліджень якості освіти», присвяченого питанням проведення в області
моніторингу стану організації індивідуальної форми навчання учнів (23 березня, Луцьк,
ВІППО), а також у ході виїзних семінарів-практикумів на тему «Організація та проведення
локальних моніторингових досліджень як засіб оперативного управління якістю освіти»
(04 жовтня, смт Любешів; 30 листопада, смт Локачі).
Апробацію результатів здійснено в процесі організації та проведення моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної
середньої освіти Зимнівської та Устилузької ОТГ, Володимир-Волинського, КаміньКаширського, Любешівського, Локачинського районів, а також моніторингового дослідження
стану організації індивідуальної форми навчання учнів закладів загальної середньої освіти
області.
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3. Напрямки наукових досліджень викладачів, методистів, аспірантів, здобувачів
Корнейко А. О. «Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.»
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук).
Бацмай С. А. «Розвиток організаційної культури керівника загальноосвітнього
навчального закладу на засадах гендерного підходу» (дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук при кафедрі управління навчальним закладом та
педагогіки вищої школи Університету менеджменту освіти Національної академії
педагогічних наук України, спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою).
Кутовий Р. С. «Політика ОУН щодо польського населення Волині під час Другої світової
війни» (дисертація на здобуття ступеня кандидата наук, спеціальність 07.00.01 – Історія
України).
Науково-педагогічні працівники кафедри продовжили наукові дослідження з таких тем:
Дем’янюк О. Й. «Вітчизняна освіта в умовах цивілізаційного вибору України».
Вітюк В. В. «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах
неперервної освіти».
Луцюк А. М. «Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності».
Кліш П. А. «Комунікативна компетентність як важлива складова професіоналізму
педагогів».
Остапйовська Т. П. «Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками як
складова підвищення професіоналізму педагога».
Нечипорук О. В. «Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку
педагога».
Кінах Н. В. «Формування економічної компетентності педагогів в системі післядипломної
освіти».
Ткачук Н. М. «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності».
Остапйовський О. І. «Професійна ідентичність педагога: психолого-педагогічний аспект».
Турчина Л. І. «Психологічне забезпечення успішної професіоналізації педагогів».
Мишковець О. А. «Психолого-педагогічне забезпечення Концепції “Нова українська
школа”».
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. Розроблено теоретико-методологічні підходи щодо проведення 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.
Результати роботи: публікації у фахових виданнях, організація та участь у конференціях,
семінарах, творчих групах і т. ін. На засіданні кафедри про стан реалізації власної науковометодичної проблеми звітувалася Нечипорук О. В. (лютий).
Сташенко М. О. «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності
керівника».
Стратегія управління змінами в закладі освіти є однією з організаційних стратегій, що
характеризується усвідомленням необхідності запровадження змін у діяльності закладу
освіти, наявністю у керівника-лідера власного бачення організаційного розвитку, передбачає
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діагностику стану функціонування її параметрів, вироблення цілей та шляхів їх досягнення,
узгоджених із місією закладу, виявлення причин опору колективу за його наявності та
запровадження технологій його подолання.
Процес запланованого запровадження змін у закладі освіти передбачає чітке
формулювання організаційного бачення, конкретизацію сутності змін і новацій, визначення
виду змін – змістових, організаційних, технічних, технологічних, методичних,
інформаційних – та ознайомлення з ними колективу, наявність сприятливих умов для
проведення змін і з’ясування перешкод, які можуть виникнути, стратегій як засобів реалізації
організаційних змін стратегій або «стратегічного набору».
Встановлено особливості організаційного бачення керівника закладу освіти:
1. Має бути пов’язане з конкретним закладом освіти в конкретному просторі й часі.
2. Його слід обирати з інших варіантів можливих бачень розвитку освітнього закладу як
таке, що найбільше відповідає запитам, освітнім і соціально значущим потребам та інтересам
учнів і їхніх батьків як замовників освітніх послуг.
3. Воно має відображати щирі наміри й зобов’язання керівника як лідера.
4. Воно має бути привабливим для персоналу, вмотивовувати його до діяльності. Воно
повинно стати баченням усього колективу освітньої організації.
5. Воно може бути розвинуте й оцінене через якийсь час унаслідок зміни ресурсів або
потреби. Немає жодного організаційного бачення, що мало би право бути постійним.
Найбільш вагомим чинником створення реального бачення є ототожнення його з «духом
закладу».
З᾽ясовано, що джерелами організаційного бачення є три групи факторів, які зумовлюють
його структуру. Це:
1. Фактори в межах лідера – його світогляд, власна віра, особистісні й професійні цінності,
переконання.
2. Фактори в межах освітнього закладу – його історія, традиції, замовники (учні, батьки
учнів, соціальні групи, інституції, приватні особи), людські ресурси та їхній потенціал,
ресурсне забезпечення.
3. Фактори в межах зовнішнього оточення – очікування громади щодо виконання
соціального замовлення на якісну освіту та на конкурентоспроможного випускника закладу.
Для репрезентації організаційного бачення зацікавленій громадськості та батькам учнів
керівник закладу освіти може використовувати будь-які засоби, що є у його розпорядженні,
зокрема Інтернет-ресурси – сайт або портал закладу та сторінки у соцмережах,
інформаційно-аналітичні огляди, анкетні опитування громадськості та учнів, інтерв’ю,
презентації, дані самоатестації освітньої організації, консультування, конкурси, ЗМІ.
Організаційне бачення залежить від специфіки закладу освіти, рівня його стратегічного
розвитку, тобто від можливостей керівника і колективу сприйняти зміни у зовнішньому
соціальному середовищі та ефективно реагувати на них шляхом прийняття й ухвалення
управлінських рішень, значущих для закладу та для визначення його майбутнього якісного
стану організаційного розвитку. Бачення має бути зрозумілим і прийнятним для всіх осіб,
зацікавлених у розвитку освітнього закладу, що стає можливим завдяки впровадженню
стратегії організаційного розвитку.
Вознюк В. С. «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу
навчального закладу».
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Теоретично обґрунтовано вплив стилю керівництва навчальним закладом на ефективність
його діяльності.
Сформульовано структуру стилю керівництва як соціально-психологічного феномену,
виокремлено понад двадцять його компонентів, що впливають на формування професійної
культури керівника.
Побудовано логічну структуру етапів створення позитивного іміджу навчального закладу
та системи управлінських функцій.
У виступі на науково-практичному семінарі керівників освітніх установ та організацій
(травень, Локачинський район) було зосереджено увагу на сутності поняття лідерства у
вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, основних аспектах формального й
неформального лідерства.
У виступі на засіданні кафедри менеджменту освіти (квітень) висвітлено методику
формування лідерських компетенцій керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Підготовлено до друку статті:
1. «Інноваційне моделювання управління школою в умовах децентралізації освіти».
2. «Маркетингова діяльність школи в умовах реформування освіти».
Корнейко А. О. «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності
керівника освітньої установи».
Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку, реальна демократизація, формування
громадянського суспільства і правової держави, – ці процеси, політизуючи життя нашого
суспільства, не просто актуалізують соціальну потребу діяльної сучасної особистості в
політичних знаннях, а підносять її на рівень національних інтересів. За таких умов постають
якісно нові вимоги до місця і ролі системи освіти в цілому й менеджера освіти, зокрема, у
формуванні й вихованні політичної культури сучасного українського суспільства.
У ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політична культура керівника в системі
освіти є не лише світоглядною характеристикою особистості, а й важливою соціальною та
фаховою властивістю суб’єкта системи, оскільки формування цього явища перебуває у
тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-політичної компетентності, що, у свою
чергу, можна розглядати як елемент когнітивної компоненти професійної компетентності
керівника в системі освіти.
На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про детермінованість предмету
дослідження актуалізацією проблеми політичної компетентності менеджера освіти як
складової його професійної компетентності.
З метою визначення ролі й місця політико-правового контенту в структурі професійної
компетентності освітнього керівника розпочато розробку моделі її когнітивної складової.
Апробація теоретичних висновків та узагальнень дослідження здійснюється в ході
викладання тем «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності
педагога», «Громадянсько-політична компетентність педагога та формування громадянської
свідомості», «Політична культура педагога».
З метою впровадження результатів дослідження розроблено навчально-методичний
комплекс «Політологічна пропедевтика для педагогів».
Лук’янчук Г. Я. «Формування професійної культури керівника навчального закладу в
умовах адаптивного управління».
З’ясовано, що причини невідповідності реального рівня управлінської культури керівників
навчальних закладів необхідному для ефективного управління полягають найчастіше у
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відсутності професійної освіти. Зміна командно-адміністративного менталітету в освіті
на менеджерський дуже актуальна. Для керівника школи та педагога така трансформація
може здійснюватися в межах спеціальної підготовки в умовах післядипломної освіти та
засобами самоосвіти. При цьому слід розуміти, що самоосвіта буде ефективною лише за
умови високого рівня самомотивації суб’єкта.
Виокремлено, що важливим аспектом професійної культури директора школи є правова
культура, що виявляється в знаннях юридичних основ процесу управління, зокрема,
трудового законодавства в галузі освіти і держави в цілому. Механізмом реалізації
законодавчої бази є відповідні нормативні документи, які регулюють професійну діяльність
педагогічних працівників освітнього закладу. Тому керівнику важливо володіти не лише
знанням про законодавчі документи, але й мати необхідні навички практичного застосування
їх в управлінській роботі. У сучасних непростих умовах функціонування держави, в процесі
реформування освіти, впровадження в дію нового Закону України «Про освіту» особливої
ваги набирає правова компетентність та культура керівника загальноосвітнього навчального
закладу, оскільки ключові зміни мають бути донесені до педагогів та вироблено механізм їх
реалізації в діяльності школи. Формування образу нового педагога має бути основане на
правових нормах і на принципах поваги до людини на засадах Конвенції про права людини.
Таким чином, особливо зростає значення правової культури керівника освітнього закладу
та його правова компетентність.
Розроблено методичне забезпечення програми спецкурсу «Управлінська культура
керівника загальноосвітнього навчального закладу» – «Розвиток управлінської культури
керівника загальноосвітнього закладу».
Остапйовський І. Є. «Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської
культури».
Здійснено теоретичне обґрунтування та визначено сутність професійного іміджу
керівника. Обґрунтовано феномен управлінської культури керівника ЗОШ, визначено її
структурні компоненти. Здійснено апробацію результатів наукового пошуку.
Професійна культура керівника ЗОШ є системним динамічним утворенням, сутність якого
складають педагогічна та управлінська культура.
Педагогічна культура виявляється у системі професійних знань і вмінь, особистісних
якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються у різноманітних видах професійної діяльності
та спілкування педагога.
Управлінська культура – це міра та спосіб творчої самореалізації особистості керівника в
різноманітних видах управлінської діяльності, спрямованої на засвоєнні, передачу та
створення цінностей і технологій в управлінні школою.
Структурними компонентами професійної культура керівника ЗОШ є: когнітивний
(система знань про управління сучасною школою), діяльнісний (вміння та навички
ефективного управління), особистісний (система професійних та особистісних якостей
сучасного керівника ЗОШ), мотиваційний (система мотивів управлінської діяльності).
Важливим у формуванні професійної культури є володіння теоретичними засадами
становлення освітнього менеджменту.
На його розвиток значний вплив мали школи управління. Однією із перших була Школа
наукового управління. Її фундаторами були Фредерік Тейлор, Френк і Ліліан Гілбрети та
Гаррінгтон Емерсон.
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Позитивом у представників цієї школи було визнання необхідності існування науки
управління, але управління вони розглядали вузько, лише на рівні виробництва.
Подолати ці обмеження намагалися представники адміністративної школи управління.
Її засновник – Анрі Файоль. Ним уперше дано визначення «управління», розроблено його
принципи та функції.
Поряд із позитивним у представників цієї школи існували певні обмеження. Ними можна
вважати намагання універсалізації процесу управління, жорстку централізацію,
неврахування людського фактора.
Подальший розвиток теорія управління знайшла у школі «людських відносин».
Представники цієї школи вважали, що в основі мотивів діяльності є потреби особистості,
пов’язані з повагою до людини та створенням умов для її самореалізації. Тобто
визначальним є не економічний стимул, як це зазначалося у представників класичної та
школи наукового управління, а відносини між людьми.
Розвиток математики, інформатики, кібернетики сприяв розвитку кількісної школи науки
управління. Її основними характеристиками можна вважати такі:
– головною складовою діяльності керівника є процес прийняття рішень;
– критерієм успішності керуючого впливу є економічна ефективність;
– використання моделювання в управлінні;
– необхідність застосування комп’ютерної техніки в управлінській діяльності.
Аналіз різних шкіл управління дає підстави стверджувати, що всі вони базувалися на
одній ключовій методиці розв’язання управлінських проблем. Їхнім обмеженням була віра у
правильність та доцільність такої методики. Подолати ці обмеження в управлінні дозволяє
використання інтеграційних підходів – процесного, системного та ситуаційного.
Турчик
І.
В.
«Корпоративна
культура
як
передумова
забезпечення
конкурентоспроможності навчального закладу».
В умовах реформування системи загальної середньої освіти ідеї корпоративної культури
та механізм діагностики її стану в навчальному закладі ще не знайшли широкого
практичного впровадження. Такий важливий інструмент педагогічного менеджменту в
навчальних закладах поки що не діє належним чином та роль фактору ефективної
корпоративної культури гідно не оцінена. Проте вже існують заклади освіти, керівники яких
усвідомлюють значення корпоративної культури та необхідність її формування й
подальшого удосконалення. Проблема ролі сучасного керівника у формуванні корпоративної
культури закладу освіти недостатньо вивчена, тому потребує подальшого дослідження й
аналізу.
На жаль, досі не проводилася комплексна оцінка стану корпоративної культури та
окремих її складових, не розроблялася комплексна програма удосконалення цього
інструменту педагогічного менеджменту в умовах інноваційного освітнього простору. Цим і
зумовлена актуальність дослідження, у ході якого здійснюється практична перевірка
гіпотези, згідно з якою системний, науково обґрунтований та цілеспрямований вплив на
складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору забезпечать
більш високий рівень педагогічної взаємодії, а отже підвищення якості освітніх послуг.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні змісту, факторів, умов та технології
формування корпоративної культури навчального закладу як інструменту педагогічного
менеджменту та експериментальній перевірці моделі її формування.
У ході дослідження реалізовано такі наукові завдання:
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– вивчено теоретико-методологічні засади формування корпоративної культури як
інструменту педагогічного менеджменту, що привело до її системного розуміння та
конкретизації;
– адаптовано зміст поняття «корпоративна культура» до умов інноваційного освітнього
середовища та реформування системи загальної середньої освіти;
– визначено іміджеві характеристики сучасного керівника закладу освіти у формуванні
корпоративної культури;
– розроблено теоретичну модель корпоративної культури навчального закладу, визначено
типологію культур, що входять до її змісту, структурні та функціональні компоненти, що
дало можливість сформулювати практичні рекомендації щодо комплексного впливу на них у
процесі її формування;
– укладено банк стартових діагностик за проблемою дослідження (методика дослідження
синдрому «емоційного вигорання», методика «Професійний стрес», методика «Самооцінка
стійкості до стресу», методика дослідження стилю поведінки в конфлікті, арт-методи у
розрізі розуміння стану соціально-психологічного клімату закладу освіти та ціннісних
установок його персоналу);
– розроблено методику діагностування стану корпоративної культури навчального
закладу, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття керівниками власної
корпоративної культури на підставі самооцінювання й експертної оцінки та виявити
найбільш актуальні проблеми у її формуванні;
– апробування теоретичної моделі формування корпоративної культури в умовах
інноваційного освітнього простору в комунальному закладі «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради» та окреслено механізми впровадження і підтримки
культурних основ у закладі освіти.
Рудь О. В. «Особливості використання релігійного аспекту в освітньому менеджменті».
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 моральнопсихологічних якостей, духовності, що визначає психологічну мотивацію поведінки
особистості, потребу в пізнанні світу і самопізнанні, у пошуку сенсу життя і свого
призначення, шляхів ефективної самореалізації тощо.
Формування духовних компетентностей охоплює знання про світ і Всесвіт, розуміння
морально-духовних процесів і явищ; навички морально спрямованої поведінки, досвід
саморефлексії, міркування над сенсожиттєвими проблемами добра, справедливості, честі,
гідності, совісті тощо.
Головна мета духовно-морального виховання – набуття молодим поколінням соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
духовно-моральних відносин, формування у молоді незалежно від національної належності
особистих рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Моральнодуховне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, творчої, соціально
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значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішою складовою
розвитку суспільства та держави. На основі залучення дітей до універсальних цінностей
формуються складові духовного світу, моральність особистості, яка є головним життєвим
орієнтиром і здатна структурувати реальність за критеріями значущості.
Духовно-моральне виховання підростаючого покоління – складний, багатогранний
процес, основою якого є прищеплення учням гуманістичних якостей, системи світоглядних
координат, вищих цілей і культури поведінки. Процес духовно-морального виховання учнів
передбачає оновлення життя і помислів вихованців вищими смислами у їх ставленні до
національної і світової духовної спадщини, історії України, традицій, звичаїв, обрядів, мови,
культури, віри, пошуків ідеалу і змісту життя.
За цих умов перед школою постає принципово нове завдання – формування і становлення
особистості гуманної, творчої, духовно багатої і внутрішньо вільної. Життя знову повертає
нашу школу, педагогічну науку до тієї класичної педагогіки, в основі якої лежать істинно
загальнолюдські цінності, вселенський у часі і просторі закон моральності, що з граничною
ясністю викладений, на наш погляд, у книзі книг – Біблії.
У реалізації духовно-морального виховання в системі освіти провідне місце належить
курсам духовно-морального спрямування, у пріоритеті яких є формування духовних
компетентностей учнівської молоді.
Опрацювання світоглядних питань активними формами і методами (ситуаційно-рольові
ігри, соціограми, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігридраматизації тощо), які дають дітям можливість предметно, безпосередньо й емоційно бути в
ситуації морального вибору та морального пошуку:
1) пізнання духовних законів світобудови і вміння застосовувати їх у практиці
життєтворчості;
2) розуміння сили психічної енергії добра, справедливості, любові й т. ін. – енергії
свідомості й думки – і вміння контролювати її;
3) знання про роль і силу слова, розуміння згубності нецензурних слів, досягнення
відповідного рівня культури слова;
4) пізнання тонкоматеріальної (енергоінформаційної) природи людини і вміння
регулювати енергоінформаційні процеси;
5) усвідомлення значення і сили духовного зростання;
6) усвідомлення взаємозв’язку духовного, психічного і фізичного здоров’я, вміння
підтримувати належний рівень духовного і психічного здоров’я;
7) осмислення необхідності духовного зростання, оволодіння навичками практичної
духовності;
8) розвиток інтуїції, відновлення цілісності мислення через установлення рівноваги між
«головою» і «серцем», логікою та інтуїцією;
9) усвідомлення сили наміру і вміння з її допомогою моделювати свою реальність.
Пізнання духовних законів світобудови і вміння застосовувати їх у практиці
життєтворчості потрібне сучасній людині для уникнення життєвих помилок, падінь і невдач,
для досягнення успіхів у різних сферах життя, для розвитку своїх здібностей і талантів,
ефективної самореалізації. Отже, духовна компетентність – це показник уміння критично
оцінити свій стиль поведінки та життєву філософію, розкаятися у помилках і гріхах,
прийнявши настанову більше не повторювати їх, толерантно ставитися до недоліків інших
людей, уміти прощати себе й інших, стати свідомим творцем свого життя.
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Компетентності, набуті учнями в процесі здобуття освіти, роблять особистість
конкурентоспроможною, більш пристосованою (адаптованою) до соціальних змін, готовою
до інноваційних перетворень. Усе це має чітко усвідомлювати сучасний педагог-фахівець.
Укладено та видано методичні матеріали:
«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року
з предметів духовно-морального спрямування – 2017”»;
«Конспекти уроків з основ християнської етики для 6 класу» (на допомогу вчителю).
Розроблено презентації «Релігійний аспект у освітньому менеджменті», «Релігійне життя
Волинського краю».
Систематичне адміністрування та оновлення сайта «Християнська етика на Волині».
Ясінська Н. В. «Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор
професійного розвитку педагога».
Розроблено лекцію «Метод проектів у сучасній школі»; на заняттях ознайомлено вчителів
з екологічними проектами. Доповідь «Екологічне виховання учнів як складова національнопатріотичного виховання» на виїзному семінарі «Концептуальне осмислення змісту
національно-патріотичного виховання в умовах сучасної школи» (лютий, Іваничі).
Миць М. Я. «Формування громадянської компетентності учнів на уроці та в позаурочний
час».
Розглянуто закономірності, принципи, пріоритетні форми і методи громадянського
виховання у навчально-виховній роботі, аналізуються її можливості в контексті
досліджуваної проблеми. Визначено та експериментально перевірено педагогічні умови
ефективного здійснення громадянського виховання на уроках і в процесі позакласної
виховної роботи. Основні з них: використання народної творчості, традицій українського
народу; наповнення змісту навчального матеріалу громадянським компонентом; підвищення
професійної компетентності педагогів з питань громадянського виховання молодших
школярів; гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії, спрямована на забезпечення
позитивного емоційного стану учнів; індивідуальний підхід, який передбачає вміння
педагога бачити у кожному учневі особистість, визнавати за ним право на власні погляди,
захоплення, інтереси.
Ягенська Г. В. «Використання моделювання у процесі вивчення біології в основній
школі».
Читається спецкурс «Розробка і реалізація моделі методичної системи формування
дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології»; проведено семінар «Формування
дослідницьких умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з біології» (Іваничі, квітень);
проведено майстер-клас «Реалізація компетентнісного підходу до вивчення біології шляхом
використання розвивальних навчальних завдань» (травень, Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
Кобель Г. П. «Розвиток дидактичних функцій методу моделювання».
Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Моделювання в
навчальному процесі» (березень); розроблено лекції для вчителів фізики, математики,
біології, географії «Метод моделювання у вивченні фізики», «Фізичні параметри людини та
їх визначення на уроках біології»; розроблено програму спецкурсу «Основи метрології» для
вчителів фізики та астрономії.
Жалко Т. Й. «Культура спілкування як чинник формування професійної компетентності
вчителя».
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Підготовлено програму спецкурсу «Культура ділового спілкування»; розроблено
презентації до тем «Мовні норми. Мовленнєві помилки» та «Культура мовлення».
Пріма Р. М. «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності фахівця
початкової освіти».
Розроблено лекцію «Формування професійної мобільності вчителя» для вчителів
образотворчого мистецтва і художньої культури (інтегрований курс «Мистецтво») та
«Мобільність як пріоритетна особистісно-професійна якість сучасного вчителя» для вчителів
початкових класів.
Пріма Д. А. «Аксіологічні орієнтири формування правової культури сучасного вчителя».
Розроблено лекцію «Формування правової культури сучасного вчителя».
Муляр О. П. «Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні предметів
суспільно-гуманітарного напряму».
Видано методичний посібник «Методичні аспекти формування толерантності на уроках
історії та світоглядних дисциплін» для вчителів історії та світоглядних дисциплін.
Недужко Ю. В. «Українське державотворення: проблеми, історичний досвід, перспективи».
Видано статті: «Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної
демократичної України» // Педагогічний пошук. – 2017. – № 1; Human rights activity of
Ukrainian diaspora (the end of 70-th – beginning of 90-th years of ХХ century) of Ukrainian
diaspora (the end of 70-th – beginning of 90-th years of ХХ century) // Law and History Review,
Issue 4 (2), (November). Vol. 35. Cambridge University Press, 2017. – P. 1080–1525.
Дикий О. Ю. «Методика навчання військово-спортивного багатоборства старшокласників
у позаурочній діяльності».
Пройшов попередній захист, подав матеріали на захист до спеціалізованої вченої ради
К 32.051.04 СНУ ім. Лесі Українки, вийшло оголошення про захист у спецвипуску газети
«Освіта України» (№ 10, жовтень 2017 р.).
Трачук Т. В. «Розвиток професійної компетентності вчителів математики через
дослідницький підхід до науково-методичної діяльності».
Забезпечено діяльність школи фахової майстерності «Професійний саморозвиток учителя
математики в неперервній педагогічній освіті», школи молодого вчителя математики
«Проектування професійної самоосвіти вчителя математики». Слухачі школи фахової
майстерності досліджували технології розвитку професійної компетентності вчителя
математики, працювали над розробкою науково-методичних рекомендацій вчителям
математики щодо укладання індивідуальної програми професійного розвитку
(індивідуального освітнього маршруту). У січні на базі ВІППО підготовлено і проведено
проблемний семінар для вчителів математики «Розвиток професійної компетентності
вчителів математики через дослідницький підхід до науково-методичної діяльності».
Проміжні результати над досліджуваною темою висвітлено у виступі «Удосконалення та
розвиток професійної компетентності вчителя математики в системі післядипломної
педагогічної освіти» (Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасної
природничо-математичної освіти» 27–28 квітня, м. Чернігів), а також у доповіді
«Вдосконалення інформаційної компетентності вчителя в умовах мережевої взаємодії»
(VI Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології.
Освіта» 05–07 червня 2017 р., Луцьк–Світязь). Організовано і проведено регіональну
науково-практичну конференцію «Професійно-особистісний розвиток учителів математики і
фізики з позиції компетентнісного підходу: досвід, проблеми, перспективи» для педагогів
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міста Володимир-Волинський і Володимир-Волинського району, проблемний семінар для
вчителів Волинського ліцею-інтернату «Неперервна методична підготовка вчителів фізикоматематичного профілю як необхідна умова їхнього професійно-особистісного розвитку».
Для вчителів математики і фізики під час курсів підвищення кваліфікації і в міжкурсовий
період надаються консультації щодо організації роботи вчителя над індивідуальною науковометодичною проблемою.
Створено віртуальну освітянську спільноту «Вчителі математики Волині» в соціальній
мережі “Facеbook” (мета – формування і розвиток професійної компетентності вчителя
математики).
Підготовлено виступ на засідання школи фахової майстерності з теми «Мережеві
педагогічні спільноти як ресурс професійного розвитку вчителя».
Ткачук Н. М. «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності».
Дослідження за індивідуальною науковою темою підпорядковано проблемі науководослідної роботи лабораторії. Зокрема, за звітний період: обґрунтовано доцільність
упровадження інноваційних моделей як умови формування вчителя-новатора; розроблено
освітній проект «Лідер освітніх інновацій»; укладено програму навчання для учасників
проекту; організовано навчання групи (33 особи) у Волинському ІППО та для групи
керівників навчальних закладів м. Нововолинська (23 особи).
Впроваджено елементи технологій дистанційного навчання для організації керованої
самостійної роботи у міжсесійний період для учасників навчання. Розроблено механізм звіту
учасників проекту через розробку, презентацію та реалізацію інноваційних проектів у
навчальних закладах області.
Зміст та результати дослідження висвітлено в матеріалах ІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих:
історія, теорія, технології».
Підготовлено три публікації з проблеми, з них: одна у матеріалах конференції, одна у
науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», одна – в інших виданнях.
Камінська В. В. «Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й
соціокультурного середовища».
Відповідно до завдань індивідуального плану роботи над темою (укладеного у формі
проекту) у 2017 році проведено соціологічне дослідження «Вплив соціокультурного
простору регіону на розвиток загальнокультурної компетентності педагогічної
громадськості», результати якого оприлюднено на вченій раді ВІППО від 09.11.2017 р.
За результатами соціологічного дослідження оновлено спецкурс «Основи музейнопедагогічної діяльності вчителя», розроблено тематичну лекцію «Педагогічні квести як
форма професійного розвитку педагогів на базі музеїв педагогічного профілю». Розроблено
та укладено вимоги до методичної розробки екскурсій, індивідуальний текст екскурсій
історико-культурним заповідником «Старий Луцьк», «Луцький замок та його музеї», картки
історичних об’єктів (м. Луцьк), каталог інтернет-джерел віртуальних екскурсій, виставок,
музеїв тощо.
Інформаційно-методичні матеріали укладено у методичній розробці «Історико-краєзнавчі
екскурсії як засіб розвитку загальнокультурної компетентності педагогів» (рекомендовано до
друку вченою радою ВІППО, протокол № 2 від 16 березня 2017 р.) та апробовано під час
проведення екскурсій для учасників всеукраїнських та обласних науково-методичних
заходів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
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Напрацювання з теми були анонсовані на міжнародних (1), всеукраїнських (2),
обласних (2) науково-методичних заходах, ХХІІ обласній виставці дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».
З теми підготовлено і видано чотири праці: методичні рекомендації, у матеріалах
конференції, дві – у журналі «Педагогічний пошук».
Поліщук Н. А. «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі
післядипломної педагогічної освіти».
Розроблено модель здоров’язбережувальної компетентності учителів, структурнофункціональну модель її формування у процесі професійної підготовки.
Конкретизовано педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності
вчителя.
Взято участь з проблеми у чотирьох заходах: міжнародній науково-практичній
конференції, круглому столі, семінарах-тренінгах. Розроблено методичні рекомендації з
проблеми. Підготовлено чотири публікації.
Інструментарій усіх соціологічних опитувань, проведених лабораторією у 2017 році, дає
можливість вивчення громадської думки суб’єктів освітнього простору щодо якісних та
кількісних характеристик освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти, що є
метою наукового дослідження Г. Д. Романчук. У «Матеріалах соціологічного опитування
педагогічних працівників, батьків і учнів навчальних закладів Камінь-Каширського району»
(Луцьк, 2017) та «Матеріалах соціологічного опитування педагогічних працівників та учнів
шкіл Володимир-Волинського району» (Луцьк, 2017) проаналізовано характеристики
освітнього середовища регіону.
Соціологічні опитування, проведені Н. М. Кот у контексті наукової теми «Система
післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку освіти в регіоні», дають
можливість констатувати, що респонденти вважають основними характеристиками впливів
Інституту на розвиток освіти регіону ефективність, сучасність, неперервність, різнобічність
тощо.
Респонденти наголошують на особливому значенні міжкурсових форм методичної роботи,
таких, що сприяють фаховому зростанню вчителя, а саме: тематичне та індивідуальне
консультування на базі підрозділів інституту (48,50 %), участь у творчих об’єднаннях
ВІППО (38,50 %), співробітництво з ВІППО засобами Інтернету та електронної пошти
(38,00 %), проведення методистами ВІППО різних наукових та методичних заходів у містах
та районах області (29,00 %), участь у виставці «Творчі сходинки педагогів Волині» (12,0 %).
Методичні працівники Інституту розробляють науково-методичні рекомендації,
розміщують матеріали на сайті ВІППО та у науково-методичному вісникові «Педагогічний
пошук».
У відповідях на відкриті запитання в опитуваннях педагогічних працівників Устилузької і
Зимненської об’єднаних територіальних громад, керівників опорних шкіл ОТГ області та
методичних працівників РМК (ММК) респонденти відзначають свою результативну
співпрацю з науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій та координації діяльності
РМК (ММК), надання працівниками лабораторії висококваліфікованої консультативної
допомоги.
Слід відзначити високу оцінку вчителями початкових класів, котрі брали участь у
тренінгових заняттях, їх підготовку до роботи за новими навчальними планами і програмами
в перших класах.
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Стабільно високу оцінку діяльності наукових керівників і наукових консультантів дають
опитані педагоги експериментальних шкіл. Результати дослідження дають можливість
констатувати, що Інститут здійснює багатогранний цілеспрямований вплив на особистість
педагогічного працівника.
Інший напрям наукового дослідження проаналізований у виступі на ІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті
євроінтеграційного поступу» та статті в матеріалах конференції «Безперервна освіта
педагогів як основа впливу на розвиток освітньої галузі регіону».
Андрейчин С. Р. «Теоретичні та практичні аспекти застосування арт-методів в освітньому
просторі».
Участь у ХIV Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній коференції «Простір
арт-терапії: можливості інтеграції». Виступ та стаття у збірнику матеріалів «Практичне
застосування методики “Арт-терапевтичні шкали формальних елементів”», С. 4–7.
Підготовлено методичні рекомендації «Застосування арт-методів у роботі з педагогічним
колективом» / уклад. С. Р. Андрейчин. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 49 с. Проведено навчальнометодичний семінар для фахівців психологічної служби ПТНЗ «Арт-методи в освітньому
просторі: теорія і практика».
Казмірчук Н. М. «Формування професійної готовності практичного психолога до роботи з
дітьми, схильними до девіантної поведінки».
Підготовлено методичні рекомендації: Діти, схильні до девіації: психологічний супровід /
уклад. Н. М. Казмірчук. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 68 с. Статті: Впровадження програми
виховних заходів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція» у Волинській області / О. І. Остапйовський, Л. І. Турчина,
Н. М. Казмірчук, Ю. Д. Приймак // Педагогічний пошук. – 2017. – № 4 (96); Психологічна
складова у структурі педагогічних компетентностей сучасного педагога / Н. М. Казмірчук,
Л. І. Турчина // Педагогічний пошук. – 2017. – № 4 (96).
Приймак Ю. Д. «Профілактика соціальної дезадаптації учнів».
Підготовлено методичні рекомендації: Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як
соціально-психологічна проблема / уклад. Ю. Д. Приймак. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 30 с.;
Роль мікросоціального середовища у виникненні станів дезадаптації» / уклад.
Ю. Д. Приймак. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 106 с.; статті: Дезадаптивна поведінка учнівської
молоді як соціально-психологічна проблема / Ю. Д. Приймак // Педагогічний пошук. – 2017.
– № 4 (96); Впровадження програми виховних заходів з питань протидії торгівлі людьми
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у Волинській області /
О. І. Остапйовський, Л. І. Турчина, Н. М. Казмірчук, Ю. Д. Приймак // Педагогічний пошук.
– 2017. – № 4 (96); проведено семінар-тренінг 21 листопада 2017 р. на тему «Дезадаптивна
поведінка учнівської молоді як соціально-психологічна проблема». Проведено анкетування
серед учнів 5–11 класів КЗ Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 – колегіум на
тему «Я і класний колектив». Результати опитування узагальнено в статті.
Рудь О. В. «Інтеграція медіаграмотності в інформаційне забезпечення освітнього
простору».
Концепція медіа- та інформаційної грамотності виходить за рамки інформаційнокомунікаційних технологій і включає в себе навчання, критичне мислення та навички
поведінки в професійних і освітніх межах та поза ними.
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Медіа- та інформаційна грамотність – це система знань, здібностей і сукупностей навичок,
необхідних для розуміння того, яка й коли потрібна інформація, де та яким чином її
отримати, як об’єктивно оцінити й організувати цю інформацію, як її етично використати. Це
фундаментальне право людини в цифровому суспільстві та взаємозалежному глобальному
світі, яке забезпечує активізацію соціальної участі, передбачає комфортне використання всіх
типів інформаційних ресурсів: усних, друкованих, аналогових і електронних/цифрових.
Медіа- та інформаційна грамотність тісно пов’язана з навчанням упродовж усього життя.
Саме тому актуальна цілісна державна інформаційна політика, невід’ємною складовою якої
має стати формування медіа- та інформаційної грамотності, усвідомлення сутності та цілей
медіаосвіти.
Запроваджено дослідно-експериментальну роботу на базі окремих (опорних) навчальних
закладів всеукраїнського рівня.
Координація всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціальнопсихологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну
практику» (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року № 1199).
Перспективні завдання: провести підготовчу роботу із реалізації Концепції впровадження
медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у системі
післядипломної педагогічної освіти:
– розробити і запровадити навчання медіа- та інформаційної грамотності (спецкурс);
– прискорити впровадження курсів з медіаосвіти в дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах;
– готувати педагогічні кадри реалізації завдань медіаосвіти;
– підготувати ОПП та включити в план підвищення кваліфікації курси для педагогічних
працівників, які працюють над упровадженням системи МО.
Гаврилюк Л. І. «Інфомаційна культура педагога як складова інформаційного забезпечення
у сучасному освітньому просторі».
Гаврилюк Т. В. «Електронні видання як засіб самоосвіти педагогів у міжкурсовий період».
Гребенюк М. П. «Використання інформаційних ресурсів як фактор професійного розвитку
педагогів».
Шевчук Г. З. «Україномовна компетентність як складова інформаційної культури
педагога».
Никитюк І. В. «Розвиток професійних компетентностей педагогів як умова формування
освітньо-виховного середовища».
Розроблено організаційно-змістову модель щодо розвитку професійних компетентностей
педагогів. Налагоджено співпрацю з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва з
метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему бібліографічного
забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору закладів освіти.
Підготовлено бібліографічний посібник «Розвиток професійних компетентностей педагогів
як передумова формування освітньо-виховного середовища». Організовано роботу постійно
діючого семінару «Формування превентивного середовища як основа ефективної реалізації
моделі виховної системи освітнього закладу» для керівників методичних об’єднань
заступників директорів шкіл з виховної роботи.
Червінська Н. Л. «Формування фахової майстерності вчителів мистецьких предметів».
З метою реалізації науково-дослідної теми організовано: семінар-практикум для керівників
методичних об’єднань вчителів предметів художньо-естетичного циклу «Компетентнісний
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підхід в освіті як складова професійного розвитку педагога»; обласні авторські лабораторії
на базі досвіду роботи педагогічних працівників, що мають звання «заслужений вчитель
України», «учитель-методист», переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель
року»; творчі групи, майстер-класи, семінари-практикуми, мистецькі вітальні; підготовлено
методичну розробку «Творчі завдання з художньої культури». Таким чином, в області
створено цілісне середовище, сприятливі умови, які впливають на особистісний професійний
культурний розвиток педагогів освітньої галузі «Мистецтво».
Романюк Н. С. «Учнівське самоврядування як засіб формування соціальної активності та
громадянської самосвідомості учнівської молоді».
Підготовлено методичний порадник на допомогу педагогам-організаторам «Теорія і
практика організації учнівського самоврядування в навчальному закладі» та збірку
інформаційно-методичних матеріалів «Формування професійної готовності вчителя до
творчої діяльності».
Погонська О. М. «Технології розвитку критичного мислення педагогів закладів
позашкільної освіти».
Розроблено інформаційно-методичні матеріали для слухачів курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти з електронною
презентацією, методичну модель пізнавального процесу в технології розвитку критичного
мислення, внесено питання у тестові завдання для вхідного діагностування та комплексного
вихідного діагностування очної та очно-дистанційної форм навчання слухачів.
Дикий О. Ю. «Методика навчання військово-спортивного багатоборства учнів класів
спортивного профілю».
Попередній захист, подано матеріали на захист до спеціалізованої вченої ради К 32.051.04
СНУ ім. Лесі Українки, вийшло оголошення про захист у спецвипуску газети «Освіта
України» (№ 10 жовтень 2017 р.).
Корнейко М. М. «Військово-фізична підготовка як складова патріотичного виховання
допризовної молоді».
Варемчук В. Я. «Основи графічної грамотності з використанням креслярських програм».
Савош В. О. «Готовність вчителів фізики та астрономії до організації самостійної
пізнавальної діяльності старшокласників».
Сусь С. І. «Особливості підготовки вчителя до організації та проведення турніру юних
математиків».
Результати роботи: організація та участь у наукових, науково-педагогічних заходах різних
рівнів, надруковані статті у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій.
Здійснено захист кандидатської дисертації з теми «Розвиток готовності вчителів фізики до
організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання»
(зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини 27.10.2017 р. (В. О. Савош). Науковий керівник – Гусак П. М., доктор педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Єндрущук С. М., Никитюк Л. М. «Науково-методичний супровід діяльності педагогічних
працівників в умовах реалізації нових освітніх стандартів».
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Кутовий Р. С. «Використання результатів локального моніторингового дослідження
динаміки рівня навчальних досягнень учнів ЗЗСО як підстава для корекції управлінських
заходів з метою підвищення якості освіти».
4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах,
форумах тощо регіонального рівня
Протягом року працівники Інституту організували і провели 45 таких заходів:
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Підрозділ,
відповідальний
Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.
Луцюк А. М.,
Остапйовський О. І.

Шинкарук І. В.

Назва заходу
Круглий стіл «Якість надання
освітніх послуг у навчальних
закладах Іваничівського
району: оцінки та перспективи»
(за матеріалами
соціологічного дослідження)
Засідання координаційної
робочої групи представників
релігійних організацій,
що входять до складу ВРЦ,
діячів громадських рухів
та працівників освіти

Круглий стіл вчителів історії
«Про хід підготовки
навчального підручника
з історії України для 9 класу»
Наук.-теорет. семінар
«Особливості управлінського
супроводу процедурами
зовнішнього незалежного
оцінювання»
Пед. читання «Актуальні ідеї
К. Д. Ушинського в контексті
навчання й виховання
української молоді»
Районна наук.-практ. конф.
«Розвиток творчої
особистості школяра через
формування ключових
компетентностей нової
української школи»
Семінар-практикум учителів
економіки на тему
«Впровадження споживчої
грамотності учнів у контексті
концепції нової школи»
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Дата
проведення
12 січня

К-сть
учасників
37

Форма підведення
підсумків
Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

16 січня
Волинська
ОДА

12

12 вересня
Волинська
ОДА

15

24 січня

26

Рудь О. В. –
модератор заходу.
Виступ «Викладання
КДМС
у полірелігійному
суспільстві».
Обговорення
й узгодження
реалізації завдань
Регіональної
комплексної
програми розвитку
освіти Волині на
2014–2017 рр. (Розділ 7.
Духовно-моральне
виховання), затвердж.
рішенням обласної
ради № 30/ 19 від
26.09.2014 р.
Повідомлення
на сайті ВІППО

22 лютого
ВІППО

38

Доповідь

28 лютого,
Луцький
педагогічний
коледж
03 березня,
смт Локачі

150

Виступ, стаття,
сертифікат учасника

65

Виступ, публікація

15 березня

50

Сертифікат учасника

8

9

10

11

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.
Кафедра педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.
Центр практичної
психології
і соціальної роботи,
Андрейчин С. Р.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Остапйовський І. Є.

12

Кафедра
менеджменту
освіти,
Остапйовський І. Є.

13

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.,
Турчина Л. І.
Відділ
інформатики
та ІКТ,
Остапчук Л. Р.
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

14

15

16

Дикий О. Ю.

17

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

18

19

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.

20

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

21

Круглий стіл вчителів історії

22 березня

28

Повідомлення
на сайті ВІППО

Круглий стіл «Дослідноекспериментальна діяльність
навчального закладу
в сучасних умовах»
Навч.-метод. семінар
«Арт-методи в освітньому
просторі: теорія і практика»

28 березня,
ВІППО

50

Виступ, стаття,
інформація на сайті
ВІППО

29 березня

25

Презентація,
інформація на сайті
ВІППО

Наук.-метод. семінар
відповідальних за організацію
та проведення ЗНО в містах
і районах та ОТГ області
«Особливості управлінського
супроводу процедури ЗНО»
Семінар-практикум
«Використання супервізії
в профілактиці професійного
вигорання педагогічних
працівників у процесі ЗНО»
Районна наук.-практ. конф.
«Педагогічна спадщина
В. О. Сухомлинського
в освітньому середовищі»

29 березня

58

Виступ

05 квітня
ВІППО

37

Виступ

19 квітня,
м. Горохів

80

Виступ, інформація
на сайті ВІППО

Семінар-тренінг учителів
інформатики «Впровадження
хмарних сервісів в загальноосвітньому навчальному закладі»
Наук.-практ. семінар для
відповідальних за організацію
і проведення ЗНО в містах,
районах та ОТГ області
«ЗНО: специфіка проведення
сертифікаційної сесії»
Наук.-практ. семінар
«Здоров’язбереження
школярів у системі освітньорухового навчання»
Круглий стіл вчителів
французької мови – учасників
пілотного проекту PRO FLE

20 квітня

25

Методичні
рекомендації

21 квітня,
ВІППО

38

Презентація

24 квітня,
м. Луцьк

50

Інформація на сайті
ВІППО

28 квітня

8

Інформація на сайті
ВІППО

Наук.-практ. семінар
«Лідерство як складова
інноваційної діяльності
директора школи в сучасних
умовах»
Наук.-теорет. семінар
для аспірантів «Формування
професійної компетентності
майбутніх викладачів вищої
школи»
Круглий стіл «Шкільні зміни:
теорія та практика»
Семінар для соціальних
педагогів області «Особиста
гідність. Безпека життя.

15 травня,
Локачинський район,
ЗОШ І–ІІ ст.
с. Бубнів
17 травня,
СНУ імені
Лесі
Українки

27

Виступ

18

Обговорення
проблемних питань,
презентація

17 травня,
ВІППО
30 травня,
ВІППО

28

Інформація на сайті
ВІППО
Виступи, інформація
на сайті ВІППО
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50

22

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

23

Відділ
інформатики
та ІКТ ВІППО

24

Кафедра
менеджменту
освіти,
Остапйовський І. Є.,
Корнейко А. О.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.

25

26

Відділ
інформатики
та ІКТ ВІППО

27

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Кафедра педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.,
Кліш П. А.
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

28

29

30

Шинкарук І. В.

31

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

Громадянська позиція»
за проектом Українського
фонду благополуччя дітей
«Впровадження програми
з попередження торгівлі
людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти»
Наук.-практ. семінар
«Навчально-методичне
забезпечення розвитку
дослідницьких навичок
молодших школярів
у контексті реалізації
Концепції “Нова українська
школа”»
Семінар-практикум
для вчителів «Особливості
викладання інформатики
в 5–8 класах
загальноосвітньої школи»
Наук. семінар «Інноваційні
технології підготовки
компетентного фахівця
в умовах глобалізаційних
процесів»
Обл. наук.-практ. конф.
викладачів КДМС

31 травня,
ВІППО,
видавництво
«Генеза»

79

Інформація на сайті
ВІППО

01 червня

19

Методичні
рекомендації

07 червня,
СНУ імені
Лесі
Українки

38

09 червня,
ВІППО

68

Проблемний семінар
для керівників методичних
об’єднань вчителів
інформатики «Планування
та організація роботи
методичного об’єднання
вчителів інформатики»
Краєзнавчі читання «Минуле
і сучасне Волині і Полісся.
Ківерцівщина та Олика
в історії України та Волині»

20 червня

20

Обговорення
проблемних питань,
напрацювання
практичних
рекомендацій
Виступи; прийняття
резолюції, делегування
учасників (10 осіб)
Першого Всеукраїнського з’їзду викладачів
КДМС»; інформація
на сайті ВІППО
Методичні
рекомендації

22 вересня

123

Диск з матеріалами
краєзнавчих читань,
який отримали всі
учасники

Міська наук.-практ. конф.
«Василь Сухомлинський
і педагогічна творчість
вчителя»
Пед. читання «Школа –
це жива думка, і дитина в ній
– мислитель»
Громадське обговорення
змін до Положення про
всеукраїнський конкурс
«Учитель року»
Обл. круглий стіл учителів
КДМС «Пріоритетність
духовно-морального
виховання дітей та молоді
у процесі формування

26 вересня,
м. Ковель

75

Виступ, інформація
на сайті ВІППО

27 вересня

30

Збірка матеріалів

01–30
жовтня

36

Пропозиції

05 жовтня,
ВІППО

27

Виступи, інформація
на сайті ВІППО,
методичні
рекомендації

63

32

33

34

35

36

37

38

39

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.;
науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ
інформатики
та ІКТ ВІППО,
Рожищенський
районний
методичний
кабінет
Відділ початкового
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.,
Остапйовська Т. П.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів
Трачук Т. В.;
кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра педагогіки
і психології,
Дем’янюк О. Й.,
Луцюк А. М.
Відділ
інформатики
та ІКТ ВІППО

життєвих компетенцій
особистості» (за участі членів
координаційної робочої групи
представників ВРЦ)
Наук.-пед. читання
«Шкільництво на Волині
у міжвоєнний період»

10 жовтня

25

Семінар-практикум
«Особливості викладання
інформатики в закладах
нового типу»

18 жовтня

22

Круглий стіл для завідувачів
ДНЗ «Залучення батьків,
інших членів родин
вихованців до участі
в освітньому процесі закладу
як вектор організації
взаємодії дошкільного
навчального закладу
з батьками вихованців»
Пед. читання «Серце, віддане
дітям», присвячені творчості
Василя Сухомлинського

20 жовтня

37

Інформація на сайті
ВІППО

25 жовтня,
Луцький
педагогічний
коледж

150

Виступ, стаття,
інформація на сайті
ВІППО

Обл. пед. читання «Моя
любов – Україна
і математика» (приурочені
125-й річниці від дня
народження академіка
М. П. Кравчука)

25 жовтня,
Музей
М. П. Кравчука
(с. Човниця,
Ківерцівського р-ну)

26

Доповіді; модератор
Сташенко М. О.

Регіональна наук.-практ.
конф. «Професійноособистісний розвиток
учителя математики та фізики
з позиції компетентнісного
підходу: досвід, проблеми,
перспективи»

31 жовтня –
01 листопада,
м. Володимир-Волинський,
ВолодимирВолинський
район
02 листопада,
м. Володимир-Волинський
08
листопада

60

Доповідь, науковометодичні
рекомендації

160

Виступи, інформація
на сайті ВІППО

35

Методичні
рекомендації

Міська наук.-практ. конф.
«Проблематика краєзнавчого
матеріалу в навчальновиховному процесі школи»
Школа молодого педагога
«Розв’язування олімпіадних
задач з інформатики
та інформаційних технологій»
64

Сюжет
у «Волинських
новинах», інформація
на сайті ВІППО,
газ. «Монітор
волинський»,
http://monitorpress.com/ua/extension
s/s5-tab-show/596219448.html
Методичні
рекомендації

Круглий стіл для керівників
ЗНЗ «Формування
інноваційного
здоров’язбережувального
освітнього середовища ЗНЗ:
досвід проектування
і реалізації»

08
листопада

40

Організація, виступ,
тези, інформація на
сайті ВІППО,
«Фейсбуці»,
електронна збірка
матеріалів

Конф. за підсумками
реалізації регіонального
освітнього проекту «Лідер
освітніх інновацій»

23
листопада

42

Сертифікати
учасникам;
інформація на сайті
ВІППО

42

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.,
Вітюк В. В.,
Луцюк А. М.
Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
Дикий О. Ю.

Всеукр. наук.-практ. семінар
«Впровадження дослідноекспериментальної роботи
за темою “Здоров’язбережувальна
технологія «Навчання в русі»
в систему оздоровчо-виховної
роботи загальноосвітніх
навчальних закладів”»

55

Інформація на сайті
ВІППО

43

Кінах Н. В.

30

Виступ

44

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

05 грудня
ВІППО

72

Презентація,
інформація на сайті
ВІППО, пресконференція для ЗМІ
області

45

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

Міжрегіональний тренінг
«Використання технології
симуляційних ігор в процесі
формування підприємницької
компетенції в процесі викладу
економічних дисциплін»
Наук.-практ. семінар
для відповідальних
за організацію ЗНО в містах,
районах, ОТГ та закладах
вищої і профтехосвіти області
«ЗНО–2018: календар,
формат, особливості
підготовки»
Круглий стіл «Саморозвиток
особистості педагога
як умова креативної
самореалізації, професійного
успіху»

29 листопада,
КЗ «Луцький НВК
«ЗОШ І–ІІ
ст. № 24 –
технологічний ліцей»
Луцької
міської ради
30
листопада,
м. Луцьк

07 грудня

45

Інформація на сайті
ВІППО

40

41

Протягом року працівники Інституту взяли участь у 58 таких заходах:
П. І. Б.
Григор’єва Н. В.

Корнейко М. М.

Назва заходу
Семінар-практикум учителів
природничих дисциплін
«Уроки географії, біології
та хімії з підприємницьким
тлом: методичні поради»
Регіональний семінарпрактикум з питань
національно-патріотичного
виховання

Місце
проведення
Локачинський район

Дата
проведення
22 лютого

Форма
і результати участі
Проведення практичної
частини семінару

Луцьк,
Волин. обл.
наук. б-ка
ім. Олени
Пчілки

23 лютого

Участь у підготовці
методичних матеріалів
з організації
та проведення військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
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Березіна О. М.
Ягенська Г. В.
Майко С. М.

Ткачук Н. М.,
Поліщук Н.А.,
Вознюк В. С.
Андрейчин С. Р.

Березіна О. М.

Дем’янюк О. Й.

Корнейко М. М.

Кліш П. А.
Миць М. Я.

Турчина Л. І.

Камінська В. В.

Андрейчин С. Р.
Поліщук Н. А.

ІІ обл. наук.-практ. конф.
«Вектор пошуку в сучасному
освітньому просторі»
Круглий стіл «Впровадження
Державного стандарту»
Семінар-практикум учителів
економіки на тему
«Впровадження споживчої
грамотності учнів в контексті
концепції нової школи»
Круглий стіл «Дослідноекспериментальна діяльність
навчального закладу
в сучасних умовах»
Соціально-психологічний
клімат як елемент
корпоративної культури
навчального закладу
«Систематичний підхід
до організації роботи
з художньо-естетичного
напрямку в умовах
малокомплектного ДНЗ»
Круглий стіл до 100-річчя
Червищанської трагедії
і загибелі російських
та українських воїнів
від газових атак
Рівненський регіональний
форум українських
патріотичних справ
«Ми – українці»
ІІІ наук.-практ. семінар
«Прикладна лінгвістика
сьогодні»
«Історичні традиції і сучасний
розвиток Устилузької школи
(до 100-річчя утворення
Січової школи ім. Івана
Франка в м. Устилуг)
Обл. семінар-тренінг молодих
вчителів біології та хімії
«Розвиток мотиваційної сфери
школярів при вивченні біології
та хімії»
V Волин. наук.-етнограф.
конф. «Етнографічне
музейництво в Україні
і на Волині»
Соціально-психологічний
супровід дітей з особливими
освітніми потребами
Міський семінар директорів
шкіл «Пріоритети у діяльності
загальноосвітнього
навчального закладу:
співпраця й партнерська
взаємодія директора та
батьківської громадськості»

Луцьк,
Луцький
педколедж
Чернівці,
ІППО
Луцьк,
КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 17 Луцької
міської
ради»
Луцьк,
ВІППО

27 лютого

Виступ

09 березня

Виступ

15 березня

Очна, сертифікат
учасника

28 березня

Луцьк, ЗОШ
№ 26

31 березня

ВолодимирВолинський
район

Березень

Статті в збірнику
матеріалів.
Участь у дискусії,
виступ
Проведення
тренінгового заняття,
навчання учасників
семінару
Виступ

с. Тоболи
КаміньКаширського
району

04 квітня

Виступ, публікація

Рівне

05 квітня

Участь у підготовці,
звернення учасників
форуму

Луцьк

18 квітня

Сертифікат учасника

Устилуг

25 квітня

Круглий стіл, виступ

Луцьк,
ВІППО

27 квітня

Виступ, інформація на
сайті ВІППО

Луцьк,
Волинський
краєзнавчий
музей
Луцьк,
ВІППО

27–28 квітня

Тези

26 квітня

Виступ на семінарі

Луцьк,
КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 12
Луцької
міської
ради»

05 травня

Організація, тренінг
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Дем’янюк О. Й.

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

Кобель Г. П.

Обласний семінар «Підготовка
та проведення ІІІ етапу Всеукр.
олімпіади юних фізиків»
Фестиваль науки СНУ

Остапйовський І. Є.
Кліш П. А.
Муляр О. П.

Дем’янюк О. Й.

ІІІ наук.-практ. семінар
«Прикладна лінгвістика
сьогодні»
«Доста! Здолай упередження,
відкрий для себе ромів»
(формування соціальної,
громадянської
та полікультурної
компетентностей педагогів
і учнів, виховання
взаємоповаги, толерантності)»
ХІІІ наук. конф. «Любартівські
читання»

Вознюк В. С.

Круглий стіл з теми «Від
конфлікту до розбудови миру:
виклики і досвід регіону»

Турчик І. В.

Наук.-метод. семінар
«Теоретико-методичні засади
формування корпоративної
культури як інструменту
педагогічного менеджменту
в навчальному закладі»
Круглий стіл «Модель
використання хмарних технологій у навчальному закладі»
(методика впровадження)
Обласний семінар методистів
РМК фізики «Підготовка
та проведення ІІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади
юних фізиків»
Обласний семінар методистів
з природничих дисциплін
та економіки районних (міських)
методичних кабінетів «Розвиток педагогічної майстерності
молодого вчителя в період
професійного зростання»
Методоб’єднання вчителів
інформатики міста Луцька
Круглий стіл «Поважаємо
європейські цінності. Будуємо
сучасну країну»

Відділ
інформатики
та ІКТ
Кобель Г. П.

Ткачук Н. М.

Відділ інформатики та ІКТ
Кінах Н. В.

Луцьк,
Академія
рекреаційних
технологій
і права
с. Дубове
Ковельського
району
Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки
Луцьк, СНУ
ім. Лесі
Українки
Луцьк,
ВІППО

10 травня

Виступ, публікація

12 травня

Доповідь

16–17 травня

Участь в обговоренні
проблемних питань

18 травня

Сертифікат учасника

24 травня

Круглий стіл, виступ,
програма

Луцьк,
адміністрація
Державного
історикокультурного
заповідника
Луцьк, СНУ
ім. Лесі
Українки,
ф-т міжнародних відносин
Луцьк,
ВІППО

26 травня

Виступ, публікація

31 травня

Участь у дискусії та
підготовці підсумкового
документа, сертифікат
учасника

01 червня

Презентація, збірник
матеріалів семінару

Луцьк

01 червня

Виступ з аналізом
результатів олімпіад

Луцьк,
ВІППО

07 червня

Доповідь

Луцьк,
ВІППО

21 червня

Виступ

Луцьк

29 серпня

Луцьк

01 вересня

Виступ з аналізом
результатів олімпіад
Виступ
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Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.

Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

Барановська Р. Є.
Остапйовський О. І.

Дем’янюк О. Й.

Романюк С. В.
Кліш П. А.
Єндрущук С. М.,
Березіна О. М.
Романюк С. В.
Червінська Н. Л.

Інструктивно-методична
нарада для заступників
директорів з НВР,
що координують роботу
педагогів І ступеня
Семінар-нарада для методистів
з психологічної служби
«Актуальні завдання
діяльності психологічної
служби системи освіти
в сучасних умовах»
Методологія наставництва
«Наставництво для дітей-сиріт»
Проблемний семінар молодих
учителів географії
«Організація пізнавальної
діяльності учнів методами
інтерактивного навчання»
Краєзнавчі читання «Минуле
і сучасне Волині та Полісся.
Ківерцівщина та Олика
в історії України та Волині»
Шляхи реалізації системи
інклюзивної освіти
Наук.-практ. конф. «Василь
Сухомлинський і педагогічна
творчість учителя»
Розширене засідання науковометодичної ради Луцького
педагогічного коледжу
Шкільництво на Волині
у міжвоєнний період
Семінар-практикум
для учителів музичного
мистецтва «Формування
ціннісного ставлення
до мистецтва засобами
музики»

Ягенська Г. В.

Круглий стіл лауреатів премії
імені Михайла Кравчука

Червінська Н. Л.

Семінар-практикум
для учителів образотворчого
мистецтва «Використання
інтелектуальних вправ при
формуванні мистецьких
компетентностей учнів»

Поліщук Н. А.

Обл. семінар директорів
закладів нового типу
«Інноваційна педагогічна

Луцьк

14 вересня

Виступи

Луцьк,
ВІППО

19 вересня

Виступи, інформація
на сайті ВІППО

Луцьк

19–20
вересня
20 вересня

Сертифікат учасника

Ківерці –
смт Олика

22 вересня

Виступ, публікація

Луцьк, СНУ
ім. Лесі
Українки
Ковель

25 вересня

Виступ

26 вересня

Виступ

Луцьк,
Луцький
педагогічний
коледж
Луцьк,
ВІППО
Луцьк,
КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 26
Луцької
міської ради»
Луцьк,
КЗ «Луцька
гімназія № 21
імені
Михайла
Кравчука
Луцької
міської ради
Волинської
області»
Луцьк,
КЗ «Луцький
НВК ЗОШ
І–ІІ ст. № 7
– природничий
ліцей»
НВК
«Ківерцівська ЗОШ

04 жовтня

Виступ

10 жовтня

Учасник

10 жовтня

Виступ

12 жовтня

Відкритий урок

19 жовтня

Виступ

20 жовтня

Виступ

Луцьк,
ВІППО
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Виступ

Відділ
інформатики
та ІКТ

Ягенська Г. В.

Андрейчин С. Р.

Сташенко М. О.,
Вознюк В. С.,
Корнейко А. О.,
Лук᾽янчук Г. Я.,
Турчик І. В.
Романюк С. В.

Трачук Т. В.

Камінська В. В.,
Лук’янчук Г. Я.,
Андрейчин С. Р.

Муляр О. П.

Корнейко А. О.

Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

та управлінська діяльність
як потенційний ресурс
формування компетентної
особистості»
Семінар-практикум
«Методичні принципи
підготовки школярів
до олімпіад, конкурсів,
турнірів. Розв’язування
олімпіадних задач»
Семінар методистів
природничих дисциплін
районних (міських)
методичних кабінетів,
об’єднаних територіальних
громад «Формування
навчальних компетентностей
учнів через розвиток
компетентностей педагогів»
Налагодження партнерських
стосунків з родинами,
що виховують дітей
з особливими освітніми
потребами
Регіональна наук.-практ. конф.
«Управління закладом освіти
в умовах системних змін»
Формування інноваційного
здоров’язбережувального
освітнього середовища: досвід,
проектування і реалізація
Навч.-метод. семінар
«Особливості викладання
математики в контексті аналізу
тестових завдань зовнішнього
незалежного оцінювання 2017
року та перспектив ЗНО–2018»
Постійно діючий семінар
керівників методичних
об’єднань учителів географії
«Самоаналіз як засіб
формування професіоналізму
вчителя географії»
Наук.-метод. круглий стіл
«Переживання безпеки
і толерантність особистості
в сучасних умовах демократії»
Постійно діючий наук. семінартренінг «Сучасні тенденції
підготовки науково-педагогічних кадрів в умовах глобалізаційних освітніх процесів»
Семінар-тренінг для
соціальних педагогів області
«Дезадаптивна поведінка
молоді як соціальнопсихологічна проблема»

І ступеня –
Ківерцівська
районна
гімназія»
Луцьк

24 жовтня

Виступ з аналізом
результатів олімпіад

Луцьк,
КЗ «Луцька
гімназія № 21
імені
Михайла
Кравчука
Луцької
міської ради
Волинської
області»
Луцьк,
ВІППО

25 жовтня

Участь у методичному
тренінгу

27 жовтня

Виступ на семінарі

Хмельницький,
ОІППО

02 листопада

Виступи, сертифікати
учасників

Луцьк,
ВІППО

08 листопада

Учасник

Луцьк,
ВІППО

10 листопада

Виступ, участь
у засіданні круглого
столу

Луцьк,
ВІППО

15 листопада

Виступи.

Луцьк, СНУ
ім. Лесі
Українки

16 листопада

Луцьк, СНУ
ім. Лесі
Українки

17 листопада

Участь в обговоренні
проблемних питань

Луцьк

21 листопада

Виступ,
інформація на сайті
ВІППО
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Практичне заняття.
Ознайомлення з основами самоаналізу з використанням арт-методів
Сертифікат учасника,
програма

Миколайчук А. В.

Корнейко М. М.

Корнейко М. М.

Романюк С. В.

Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Червінська Н. Л.

Обл. наук.-метод. семінар
для відповідальних за роботу
з обдарованою учнівською
молоддю «Робота
з обдарованими дітьми
в контексті Закону України
“Про освіту”»
Семінар-практикум «Сучасний
підручник як інструментарій
компетентнісно орієнтованого
навчання: шляхи ефективного
впровадження»
Навч.-метод. семінар
«Військово-патріотичне
виховання учнів на уроках
“Захисту Вітчизни”
та в позаурочний час»
Районний семінар-практикум
для заступ. директорів з навч.вих. роботи, практ. психологів
та вчителів інклюз. класів
«Шляхи формування
інклюзивного середовища для
дітей з особливими освітніми
потребами в НВК “ЗОШ І–ІІІ ст.
– гімназія” м. Горохів»
Розширене засідання
предметної комісії Луцького
педагогічного коледжу
Семінар-практикум для
учителів музичного мистецтва
«Національно-патріотичне
виховання засобами мистецтва»

Волинська
обласна
МАН

22 листопада

Виступ

Луцьк,
ВІППО

23 листопада

Сертифікат учасника

Луцьк,
КЗ ЗОШ І–
ІІІ ст. № 3

30 листопада

Участь в обговоренні
проблемних питань

Горохів,
НВК «ЗОШ
І–ІІІ ст. –
гімназія»

06 грудня

Виступ

Луцьк,
Луцький
педагогічний
коледж
Луцьк,
КЗ «Луцька
ЗОШ І–ІІ ст.
№ 11 –
колегіум»

08 грудня

Виступ

21 грудня

Виступ

5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та
технічних засобів навчання тощо;
Експертиза електронної версії проекту підручника «Алгебра» : підруч. для 9 кл.
загальноос. навч. закл. (автори Бевз Г. П., Бевз В. Г.). (Сташенко М. О.).
Експертиза електронних версій проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх
навчальних закладів (грудень-січень, 2017 р.):
Зарубіжна література : підруч. для 9 класу загальноос. навч. закл. / Ю. І. Ковбасенко,
Л. В. Ковбасенко. – К. : Літера ЛТД, 2017. – 304 с. (Бондарук Л. М.).
Англійська мова : підруч. для 9 кл. загальноос. навч. закл. / М. А. Нерсисян,
А. О. Піроженко. (Бацмай С. А.).
Експертиза електронної версії проекту підручника «Геометрія» : підруч. для 9 кл.
загальноос. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський,
С. В. Єршов). (Трачук Т. В.).
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників,
відгуки на автореферати тощо;
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Відгуки на дисертації та автореферати дисертацій:
1. Відгук на дисертаційне дослідження Стихун Н. В. «Розвиток професійної майстерності
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр.
XX ст.)», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук» за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. (Луцюк А. М.).
2. Відгук на дисертаційне дослідження Панасюк О. П. «Білоруська Народна Республіка у
1918–1919 рр.: внутрішня та зовнішня політика», подане на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. (Дем’янюк О. Й.).
3. Відгук на дисертаційне дослідження Шумінської Н. В. «Становлення Галицької армії,
особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 – листопад
1919 рр.), подане на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю
07.00.01 – історія України. (Дем’янюк О. Й.).
4. Відгук на дисертаційне дослідження Іванова С. С. «Становище населення Волині в
період німецької окупації (1941–1944 рр.)», подане на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. (Дем’янюк О. Й.).
5. Відгук на дисертаційне дослідження Гаврилів І. О. «Військово-політична діяльність
УВО-ОУН в боротьбі за українську державу (1920–1941 рр.)», подане на здобуття наукового
ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. (Дем’янюк О. Й.).
6. Відгук на дисертаційне дослідження Баліки Л. М. «Розвиток інтересу до читання в учнів
у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.)», подане на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук» за спеціальністю 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки. (Луцюк А. М.).
7. Відгук на дисертаційне дослідження Ваколюк А. М. «Розвиток змісту фізичної культури
як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)», подане на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук» за спеціальністю 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки. (Луцюк А. М.).
8. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Мельник В. В. «Розвиток
політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області)», поданого на здобуття
наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні
інститути та процеси. (Вознюк В. С.).
9. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Кириченко С. В. «Професійна
самореалізація вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності», поданого на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти. (Остапйовський І. Є., Сташенко М. О.).
10. Експертиза дисертаційного дослідження Смолюк С. В. «Організаційно-педагогічні
умови становлення розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти
України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
(Остапйовський І. Є.).
11. Офіційне опонування дисертаційного дослідження Шелепа Г. А. «Становлення та
розвиток системи управління середніми навчальними закладами України (друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. (Остапйовський І. Є.).
12. Рецензія на дисертаційне дослідження Кайдалової Г. П. «Дидактичні умови
формування толерантності молодших школярів в умовах інклюзивної освіти», подане на
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здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 –
корекційна педагогіка. (Пріма Р. М.).
13. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук
Бохонько Є. О. «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до
моделювання технологічних процесів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти. (Пріма Р. М.).
14. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук
Матвієнко М. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування освітньовиховного середовища», спеціальність 13.00.04. (Пріма Р. М.).
15. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук
Зубкова Л. М. «Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі
професійної підготовки в класичному університеті», спеціальність 13.00.04. (Пріма Р. М.).
16. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук
Ткаченко Л. П. «Розвиток риторики як навчального предмета професійного спрямування в
системі підготовки майбутніх фахівців», спеціальністьь 13.00.04. (Пріма Р. М.).
Рецензії на навчальні програми:
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Дмитріюк Н. С., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогіки та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності
014 середня освіта, освітньої програми Біологія; Географія. Економіка; Математика;
Інформатика; Фізика; Хімія; Фізична культура і спорт. (Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Дмитріюк Н. С., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності
014 середня освіта, освітньої програми Біологія; Географія. Економіка; Математика;
Інформатика; Фізика; Хімія; Фізична культура і спорт. (Остапйовський О. І.);
– вибіркової навчальної дисципліни «Пропедевтика психології розвитку» Дмитріюк Н. С.,
кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ
ім. Лесі Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми Психологія.
(Остапйовський О. І.);
–
нормативної
навчальної
дисципліни
«Конфліктологія
та
девіантологія»
Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової
психології СНУ ім. Лесі Українки для підготовки магістрів у галузі знань 01 Освіта,
спеціальності 014 середня освіта, освітньої програми Мова і література (Англійська.
Переклад); Географія. Економіка; Історія; Фізика; Фізичне виховання; Українська мова та
література. Світова література (заочна форма навчання). (Остапйовський О. І.);
– вибіркової навчальної дисципліни «Психологія вікових криз особистості»
Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової
психології СНУ ім. Лесі Українки для підготовки магістрів галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми Психологія.
(Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Потапчук Л. В., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
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Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014
середня освіта, освітньої програми Українська мова та література. Світова література;
Польська мова; Історія; Мова та література (Англійська. Переклад). (Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Потапчук Л.В., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності
014 середня освіта, освітньої програми Українська мова та література. Світова література;
Польська мова; Історія; Мова та література (Англійська. Переклад). (Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Кордунової Н. О., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності
014 середня освіта, освітньої програми Біологія; Географія. Економіка; Математика;
Інформатика; Фізика; Хімія; Фізична культура і спорт. (Остапйовський О. І.);
– вибіркової навчальної дисципліни «Психологія вікових криз особистості»
Кордунової Н. О., кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової
психології СНУ ім. Лесі Українки для підготовки магістрів галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми Психологія.
(Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Психологія» Кордунової Н. О., кандидата
психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для студентів підготовки «бакалавр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності
014 середня освіта, освітньої програми Біологія; Географія. Економіка; Математика;
Інформатика; Фізика; Хімія; Фізична культура і спорт. (Остапйовський О. І.);
– нормативної навчальної дисципліни «Конфліктологія та девіантологія» Кордунової Н. О.,
кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі
Українки для підготовки магістрів у галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 середня освіта,
освітньої програми Мова і література (Англійська. Переклад); Географія. Економіка; Історія;
Фізика; Фізичне виховання; Українська мова та література. Світова література (заочна форма
навчання). (Остапйовський О. І.);
– «Природа крізь призму англійської мови» Мартиненко Н. Є., керівника гуртків
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. (Ткачук Н. М., Поліщук Н. А.);
– з позашкільної освіти гуртка військово-патріотичного напряму «Влучний стрілець»
Бортника Ю. Є., вчителя предмета комунального закладу НВК № 26 м. Луцька.
(Корнейко М. М.);
– дослідницько-експериментального напряму секції «Прикладна математика» з
позашкільної освіти Свіржевської Н. М., вчителя математики Навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Гута Ратнівського
району Волинської області. (Трачук Т. В.);
– «Історія суспільно-політичних вчень» Бортнікової А. В., кандидата історичних наук,
доцента кафедри всесвітньої історії СНУ імені Лесі Українки. (Романчук Г. Д.).
Рецензії на програми спецкурсів:
– «Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи» Ясінської Н. В., кандидата
педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії та методики викладання шкільних
предметів ВІППО. (Луцюк А. М.);
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– «Програма факультативного курсу з трудового навчання (обслуговуючі види праці)
Теплякової С. М. для учнів 6–8 класів загальної середньої освіти». (Вознюк В. С.);
– «Культура ділового спілкування» Жалко Т. Й., кандидата філологічних наук, доцента
кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО. (Сова О. О.);
– «Міжпредметні зв’язки фізики із дисциплінами природничо-математичного циклу»
Кобеля Г. П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання
шкільних предметів ВІППО. (Савош В. О.).
Відгуки та рецензії на магістерські роботи:
– Артикова М. Н. «Документне забезпечення державотворчих процесів Гетьманщини
періоду Руїни (1657–1687)» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
(Дем’янюк О. Й.);
– Бобко Н. П. «Документологічна спадщина князівської доби Х–ХІV ст.» спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність». (Дем’янюк О. Й.);
– Гордійчук П. В. «Документи центральних і місцевих органів влади в організації
державотворчої діяльності Директорії (1918–1921 рр.)» спеціальності «Документознавство
та інформаційна діяльність». (Дем’янюк О. Й.);
– Цейко І. Р. «Особливості документообігу державних органів влади України в ХХІ
столітті» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». (Дем’янюк О. Й.);
– Велінець Ю. І. «Розвиток кораблебудування країн Середземномор’я в добу античності та
середньовіччя» спеціальності «Історія». (Дем’янюк О. Й.);
– Універсал С. О. «Криза класичного грецького поліса другої половини ІV – початку V ст.
до н. е.» спеціальності «Історія». (Дем’янюк О. Й.);
– Чарук І. В. «Роль етнополітичного чинника у світовому політичному процесі» напряму
підготовки 6.030104 «Політологія». (Вознюк В. С.);
– Синиця О. В. «Політичні аспекти формування екологічної культури: зарубіжний досвід
та вітчизняні реалії» напряму підготовки 6.030104 «Політологія». (Вознюк В. С.);
– Сисюк А. В. «Аналіз методів консолідованої інформації і промислове шпигунство»
спеціальності 124, освітня програма «Консолідована інформація». (Вознюк В. С.);
– Сікорська Б. В. «Інформаційна безпека в умовах ескалації політичних конфліктів»
напряму підготовки 6.030104 «Політологія». (Вознюк В. С.);
– Наумук О. О. «Специфіка роботи електронних версій друкованих видань та їх інтеграція
в єдиний простір медіа-індустрії» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та
інформаційна діяльність». (Корнейко А. О.);
– Маригоди Г. О. «Блог як жанр інтернет комунікації» спеціальності 8.02010501
«Документознавство та інформаційна діяльність». (Корнейко А. О.);
– Гуль А. О. «Використання сучасних PR-технологій політичними партіями України»
спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». (Корнейко А. О.);
– Стрільчук Л. В. «Правопорушення інформаційних відносин у процесі соціальної
комунікації» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».
(Корнейко А. О.);
– Бугайчука А. П. «Роль мас-медіа у виборчих кампаніях в Україні у 2014–2016 рр.»
спеціальності 8.03010401 «Політологія». (Корнейко А. О.);
– Стрєлкова В. В. «Особливості брендингу політичних партій України» спеціальності
8.03010401 «Політологія». (Корнейко А. О.);
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– Антонюк А. І. «Еволюція електоральних технологій на парламентських виборах в Україні»
спеціальності 8.03010401 «Політологія». (Корнейко А. О.);
– Грищук Н. П. «Соціально-економічні аспекти функціонування політичних партій в Україні
(на прикладі Волинської області)» спеціальності 8.03010401 «Політологія». (Корнейко А. О.);
– Тищенко С. А. «Ретроспектива кінодокумента як способу фіксації статичної й динамічної
інформації (інформаційний контент)» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та
інформаційна діяльність». (Корнейко А. О.);
– Зобіної С. В. «Правопорушення інформаційних відносин у процесі соціальної
комунікації» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».
(Корнейко А. О.);
– Ногас О. І. «Формування пізнавального інтересу учнів класу до біології». (Ягенська Г. В.).
Рецензії на дипломні роботи:
– Штонь Т. Ю. «Еволюція сфери гостинності м. Києва 2-ї половини XIX – початку XX ст.
в контексті розвитку українського туризму» спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство
(за видами)». (Корнейко А. О.);
– Кузьмич Л. І. «Ефективність діяльності підприємства: оцінка та напрями підвищення (на
матеріалах ПрАТ «Ковельський хлібокомбінат»)» спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність». (Турчик І. В.);
– Какалюк М. І. «Обґрунтування напрямів нарощення конкурентоспроможності
підприємства (на матеріалах ТОВ «Бердичівський хлібозавод»)» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». (Турчик І. В.);
– Матвійчук К. В. «Фінансова стійкість підприємства: її оцінка та шляхи підвищення (на
матеріалах ТОВ «Бердичівський хлібозавод»)» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність». (Турчик І. В.).
– Мельничук К. М. «Напрями покращення фінансового стану підприємства (на матеріалах
АТ “СКФ Україна” (публічне)» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». (Турчик І. В);
– Рудюк А. В. «Методика формування поняття “рослинний організм” в учнів основної
школи з використанням комп’ютерних засобів навчання». (Ягенська Г. В.);
– Шевчук В. В. «Методика організації альтернативної освіти з біології учнів
загальноосвітньої школи». (Ягенська Г. В.).
Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи:
– Захарунь М. В. «Сучасна міграційна політика Республіки Польща» напряму підготовки
6.030201 «Міжнародні відносини». (Вознюк В. С.);
– Маршалюк Я. В. «Сучасні міждержавні відносини України та Індії» напряму підготовки
6.030201 «Міжнародні відносини». (Вознюк В. С.);
– Матердей А. Ю. «Сучасні міграційні процеси в Україні» напряму підготовки 6.030201
«Міжнародні відносини». (Вознюк В. С.);
– Піголюк В. А. «Особливості розвитку та сучасний стан соціальної політики Франції»
напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». (Вознюк В. С.);
– Приступи Т. С. «Регіональна політика Європейського Союзу: досвід для України»
напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». (Корнейко А. О.);
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– Ярошевича О. М. «Зовнішня політика Ісламської Республіки Іран на сучасному етапі»
напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». (Корнейко А. О.).
Відгуки та рецензії на наукові роботи:
– «Практична компетентність учнів із розв’язування задач графічним способом засобами
ІКТ» студентки факультету фізики, математики та інформаційних технологій Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка Індиченко С. М. (Савош В. О.);
– «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів з фізики» студентки фізикоматематичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С.
Макаренка Стоми В. М. (Савош В. О.);
– «Створення та використання власних сайтів як засобу інноваційного навчання фізики в
старшій школі» студента фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка Німчука Н. І. (Савош В. О.);
– «Використання хмарних технологій при викладанні фізики» студента фізико-технічного
факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса Яковлєвої К. Ю.
(Савош В. О.);
– «Розвиток творчих здібностей у навчанні фізики» студентки фізико-математичного
факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Мурай М. С. (Савош В. О.);
– «Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках фізики з
підприємницьким тлом» студентки фізико-математичного факультету Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка Мухи А. П. (Савош В. О.).
Рецензії на навчальні та навчально-методичні й методичні посібники:
– Навчання у малих групах в системі інтеракції на заняттях української мови / авт.упоряд. С. М. Лупенко-Ковтун. – Володимир-Волинський : ВВПК, 2017. – 66 с. (Луцюк А. М.).
– Методика трудового навчання з практикумом у навчальних майстернях / авт.-упоряд.
А. У. Черниченець. – Володимир-Волинський : ВВПК, 2017. – 160 с. (Луцюк А. М.).
– Програма 15 (з питань профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки психосоціального
здоров’я в Україні) / авт.-упоряд.: А. В. Калініна, В. С. Петрович, І. В. Ченбай та ін.; за заг.
ред. У. Долиняк, В. Головатого. – К. : [б. в.], 2017. – 900 с. (Луцюк А. М.).
– У фокусі формування свідомості майбутнього педагога / авт.-упоряд. Н. А. Стрільчук. –
Володимир-Волинський : [б. в.], 2017. – 120 с. (Луцюк А. М.).
– «Патріотичне виховання школярів в умовах сучасної школи нового типу (з досвіду
роботи)» Ящук О. Ю., вихователя Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату
І–ІІІ ст. «Центр освіти і соціально-педагогічної підтримки». (Кліш П. А.).
– «Використання методу проектів у виховній роботі» Лобацької Л. М., вихователя
Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. «Центр освіти і соціальнопедагогічної підтримки». (Кліш П. А.).
– «Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх педагогів»
Троцюк М. В., викладача української мови Володимир-Волинського педагогічного коледжу
імені А. Ю. Кримського. (Нечипорук О. В.).
– Волинь в Українській революції 1917–1921 років: передумови, перебіг подій, наслідки :
наук.-метод. матеріали / С. Лис. – Луцьк : ВКМ, 2017. (Дем’янюк О. Й.).
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– Феномен постмодернізму в українській літературі / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. –

Нововолинськ : Формат, 2017. – 60 с. (Вознюк В. С.).
– Українська література. Підготовка до ЗНО / авт.-уклад.: І. Турчик, Н. Вітковська.
(Корнейко А. О.).
– Огляд фондів Державного архіву Волинської області з проблеми «Шкільництво на
Волині у міжвоєнний період» / Л. І. Коць / Пед. пошук. – 2017. – № 4 (96). – С. 68–72.
(Корнейко А. О.).
– Моніторингове дослідження стану організації індивідуальної форми навчання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області у 2016/2017 навчальному році : зб.
інформ.-аналіт. матеріалів / авт.-упоряд.: Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ; за
заг. ред. А. О. Корнейко. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 40 с. (Лук’янчук Г. Я.)
– Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок» : навч.-метод.
матеріали / Н. А. Поліщук. (Ткачук Н. М.).
– Україна і світове господарство. 9 клас : зошит для практ. робіт / Н. А. Синя,
О. І. Котлярчук. – Луцьк : ТОВ «Дім книги–Волинь», 2017. – 48 с. (Григор’єва Н. В.).
– Природознавство. 5 клас : зошит для практ. робіт / Л. М. Савочка. – Луцьк : ТОВ «Дім
книги–Волинь» ; Камянець-Подільський : Аксіома, 2017. – 44 с. (Григор’єва Н. В.).
– Путівник учителя зарубіжної літератури, або Методика успіху, натхнення, радості :
навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. С. В. Бусел. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 182 с. (Бондарук Л. М.).
– Феномен постмодернізму в українській літературі: основні ідеї та проблеми : метод.
посіб. / Н. О. Вітковська, І. В. Турчик. – Нововолинськ : Міська друк., 2016. – 80 с.
– Українська література. Підготовка до ЗНО : метод. посіб. / Н. О. Вітковська,
І. В. Турчик. – Нововолинськ : Міська друк., 2016. – 142 с.
– Міжпредметні зв’язки на уроках української мови як засіб підвищення інтересу до
навчання : наук.-метод. посіб. / О. В. Мандзюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2017.
– Розвиток соціальних компетентностей школяра на уроках ділового мовлення : посібник /
Н. М. Черняк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2017.
– Рецензія на комплект дидактичних матеріалів (демонстраційних плакатів) щодо
можливості їх використання в процесі вивчення предмета «Захист Вітчизни» (на запит
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації). (Корнейко М. М.).
Рецензії на методичні рекомендації, збірники:
– Методичні рекомендації «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в сучасних умовах
української школи» Остапюка М. П., вчителя історії Нововолинської гімназії. (Вітюк В. В.).
– Методичні рекомендації «Інноваційні технології на уроках історії» Марцинюк Н. А.,
вчителя історії загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Колодяжне Ковельського району. (Вітюк В. В.).
– Методичні рекомендації «Психодіагностичний інструментарій вивчення адаптації
особистості в освітньому просторі» Турчиної Л. І., старшого викладача кафедри педагогіки і
психології Волинського ІППО. (Вітюк В. В.).
– Методичні рекомендації «Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках
зарубіжної літератури» Бочковського В. Д., заступника директора з навчально-виховної
роботи, вчителя зарубіжної літератури навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа–гімназія» м. Горохів. (Вітюк В. В.).
– Методичні поради «Інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку особистості»
(укладачі: Сіміцька Ж. В., заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцький
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НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради», Гісь І. В., голова
предметної комісії інформатики КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського” Луцької міської ради». (Вітюк В. В.).
– Гарбарук А. С. Гра «брейн-ринг» як одна з нетрадиційних форм вивчення історичного
краєзнавства : метод. рек. щодо проведення позааудиторного заходу в рамках курсу «Історія
України». – Луцьк : ЛПК, 2017. (Дем’янюк О. Й.).
– Методичні рекомендації «Впровадження технологій навчання на уроках основи
здоров’я» Ковальчук О. В., вчителя КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 23 Луцької
міської ради». (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Активізація пізнавальної діяльності учня на уроках географії»
Лукаш Л. Й., вчителя географії КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської ради
Волинської області». (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Розвиток життєвих компетентностей учнів засобами
екологічного виховання» Андрієвської А. І., КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської
ради Волинської області». (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Використання методу проектів під час вивчення економіки»
Ковальчук О. В., вчителя КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської ради Волинської
області». (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Практичні та лабораторні роботи з біології» Лахманець Т. В.,
викладача біології Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського.
(Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Гендерні стереотипи у сучасному житті та шляхи їх
подолання» Нечипорук О. В., викладача кафедри педагогіки і психології ВІППО. (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Корекційні заняття СПО – одна з ланок успішної соціалізації
дітей з особливостями психофізіологічного розвитку» Барановської Р. Є, методиста відділу з
питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти ВІППО, Євсюткіна О. В., заступника
директора з навчально-виховної роботи Липнянської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату. (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Культура поведінки і манера спілкування – результат
вихованості учнів» Денисюк В. С., вихователя Волинського ліцею-інтернату Волинської
обласної ради. (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Формування іншомовної лексичної компетенції шляхом
використання новітніх технологій навчання» Самарчук В. Є., викладача ВолодимирВолинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського. (Луцюк А. М.).
– Методичні рекомендації «Використання методу проектів у формуванні екологічної
культури молодших школярів» Чайковської О. С., учителя початкових класів КЗ «ЛНВК I–III ст.
№ 22 – ліцей» Луцької міської ради. (Луцюк А. М.).
– Рецензія на методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Професійна психологія» кандидата психологічних наук, доцента СНУ ім. Лесі Українки
Коця М. О. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Загальна психологія в схемах і таблицях» Ярощук Н. П.,
викладача психології Луцького педагогічного коледжу. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Основи психології» Потапчук Л. В., Кордунової Н. О.,
кандидата педагогічних наук, доцентів кафедри педагогічної та вікової психології СНУ
ім. Лесі Українки. (Остапйовський О. І.).
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– Методичні рекомендації «Вікова, педагогічна та спеціальна психологія» Потапчук Л. В.,
Кордунової Н. О., кандидата педагогічних наук, доцентів кафедри педагогічної та вікової
психології СНУ ім. Лесі Українки. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Психодіагностичний інструментарій вивчення адаптації
особистості в освітньому просторі» Турчиної Л. І., старшого викладача кафедри педагогіки і
психології ВІППО. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як соціальнопсихологічна проблема» Приймак Ю. Д., методиста центру практичної психології і
соціальної роботи ВІППО. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Використання казкотерапії у роботі зі студентами коледжу»
Басистої А. В., практичного психолога Технічного коледжу Луцького національного
технічного університету. (Остапйовський О. І.).
– Методичні рекомендації «Формування духовного світу особистості» Гудим Н. М.,
вихователя Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. «Центр освіти і
соціально-педагогічної підтримки». (Кліш П. А.).
– Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт Линника Ю. М. і Хом’як А. П.,
доцентів кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки. (Кліш П. А.).
– Соціалізація дітей з особливими потребами в навчально-реабілітаційному центрі : навч.метод. зб. матеріалів / упоряд. М. О. Коць, О. І. Остапйовський, С. М. Демчук,
Н. С. Костючик ; за ред. Л. І. Волинець. – Луцьк : ПП Іванюк, 2017. – 355 с. (Луцюк А. М.).
– Соціалізація дітей з особливими потребами в навчально-реабілітаційному центрі : зб.
матеріалів / упоряд. М. О. Коць, О. І. Остапйовський, С. М. Демчук, Н. С. Костючик ; за ред.
Л. І. Волинець. – Луцьк : ПП Іванюк, 2017. – 355 с. (Луцюк А. М.).
– Збірник матеріалів «Інноваційна освітня система школи як ресурс формування успішної
особистості» Дубини О. Д., директора КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради». (Вітюк В. В.).
– Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови у 5–8 класах /
уклад.: Л. М. Бондарук, Л. М. Глинюк, А. О. Станько-Присяжнюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. –
124 с. (Нечипорук О. В.).
– Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Іваничівського району : зб. інформ.-аналіт. матеріалів / авт.-упоряд.:
Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ; за заг. ред. А. О. Корнейко. – Луцьк, 2017. – 34 с.
(Остапйовський О. І.).
– Навчально-методичні рекомендації «Інтерактивні методи навчання – запорука успіху
творчої особистості» Михальчук І. М., вчителя Луцької спеціалізованої школи № 1.
(Нечипорук О. В.).
– Навчально-методичні рекомендації «Проводьте уроки англійською мовою»
Л. М. Григор’євої, вчителя англійської мови ЗОШ НВК № 26 м. Луцька. (Нечипорук О. В.).
– Методична розробка «Управлінська діяльність: реалізація проектів у гімназії»
Мишковця О. А., Гурського А. В., Дмитренко І. С., Садової А. М. (Вітюк В. В.).
– Рецензія на методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Пропедевтика
психології розвитку» Дмитріюк Н. С., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі Українки. (Остапйовський О. І.).
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– Методичні матеріали «Формування екологічної компетентності сучасного учня»
вчителів природничих дисциплін КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської ради
Волинської області». (Луцюк А. М.).
– Методичний порадник «Педагогічні знахідки для розвитку творчого потенціалу учнів на
уроках української мови і літератури» Волошкіної О. В., учителя української мови і
літератури КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 19 Луцької міської ради Волинської області».
(Луцюк А. М.).
– Методичний порадник «Плекаємо патріота – творця нової України» Смалюк Р. А.,
заступника директора КЗ «Луцька ЗОШ I–III ст. № 23 Луцької міської ради Волинської
області». (Луцюк А. М.).
– Методична розробка «Вивчення історії Волині в 11-у класі : розробки уроків, історичних
джерел» / уклад. Дроботько Т. В., учителя історії КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької
міської ради». (Луцюк А. М.).
– Інформаційно-методичні матеріали «16 днів проти гендерного насильства» Єрко Г. І.,
викладача Луцького педагогічного коледжу. (Луцюк А. М.).
– «Щоденник студента-практиканта з літньої педагогічної практики» Бахомет С. П.,
Борбич Н. В., викладачів педагогічних дисциплін Луцького педагогічного коледжу».
(Луцюк А. М.).
– Робочий зошит для перевірки знань студентів з дисципліни «Історія світових цивілізацій»
Луцюк Ю. А., викладача Луцького педагогічного коледжу. (Остапйовський О. І.).
– Випускна робота «Роль методичної роботи у професійному зростанні вчителя»
Барановської Р. Є., методиста відділу з питань управлінської діяльності та інклюзивної
освіти Волинського ІППО. (Кліш П. А.).
– Методичні матеріали «Техніко-тактична підготовка юного баскетболіста»
Перевозніка В. І., вчителя Нововолинської загальноосвітної школа І–ІІІ ст. № 7
Нововолинської міської ради. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Ігри на уроках фізичної культури» Мартинович Н. І., вчителя КЗ
«Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 1» Луцької міської ради. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Використання нестандартного обладнання на уроках фізичної
культури і спортивно-масових заходах» Вавриш В. Т., учителя фізичної культури
загальноосвітньої школи I–III ст. с. Мизове Старовижівського району. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Сьогодні здоров’я – завтра успіх» Слабенко І. М., учителя
фізичної культури КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
(Дикий О. Ю.).
– Ділові комунікації : методичні вказівки / Н. Ю. Зозуля. – К. : Держ. ун-т
телекомунікацій, 2017. – 58 с. (Жалко Т. Й.).
– «Методичний практикум з біології. 6 клас, 7 клас» Багно О. М., Косміної Т. І., Поляниці І.
(Ягенська Г. В.).
– «Про реалізацію І етапу дослідно-експериментальної роботи у Нововолинській
загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6 з проблеми “Формування мотивації на здоровий
спосіб життя школярів в умовах інноваційного освітнього середовища”» / уклад.
В. Д. Кутасевич. (Ясінська Н. В.).
– Основи культури мовлення: особливості, поради, роздуми : навч. довід. / І. П. Левчук,
Л. А. Матящук. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2017. ‒ 210 с. (Жалко Т. Й.).
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– Неповторне слово. Література рідного краю : метод. розробка / І. В. Чайкіна. – Луцьк :
[б. в.], 2017. – 50 с. (Жалко Т. Й.).
– Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності : матеріали IV наукового інтернет-симпозіуму
/ уклад. О. В. Кошелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 120 с. (Жалко Т. Й.).
– Методичний збірник «Використання інноваційних технологій у викладанні історії в
школі» / Н. А. Мачеброда. (Миць М. Я.).
– Методичний збірник «Впровадження дискусійних форм занять на уроках історії як засіб
виховання патріотизму учнів» / В. Б. Чернат. (Миць М. Я.).
– Методична розробка «Організаційно-діяльнісна гра на уроках історії» / І. Л. Прохор.
(Миць М. Я.).
– Методична розробка «Урок з новітньої історії України в 10 класі на тему
“Проголошення ЗУНР. Україно-польська війна”» / І. Л. Прохор. (Миць М. Я.).
– Методичні рекомендації «Формування національної свідомості учнів на уроках історії
України» / О. О. Макарчук. (Миць М. Я.).
– Методичні рекомендації «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого
мистецтва та позашкільній діяльності» / М. Г. Котяй. (Миць М. Я.).
– Методичні рекомендації «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
математики засобами ІКТ» / О. В. Чайка. (Трачук Т. В.).
– Методична розробка «Множення раціональних чисел. 6 клас» / І. С. Чебелюк.
(Трачук Т. В.).
– Методична розробка «Ділення звичайних дробів. 6 клас» / Л. С. Юсько. (Трачук Т. В.).
– Збірник задач «Геометричні фігури і величини. Збірник вправ з математики для 5 класу» /
О. Р. Кушнірук. (Трачук Т. В.).
– Методичні рекомендації «Множення і ділення десяткових дробів на натуральне число. 5
клас» / І. В. Бойко. (Трачук Т. В.).
– Навчально-методичний збірник «Її Величність Логіка. 5–6 класи» / Г. М. Микитюк,
Н. Я. Наумук. (Трачук Т. В.).
– Методична розробка «Формування громадянина-патріота засобами математики» /
Ж. М. Окунінець. (Трачук Т. В.).
– Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукр. конкурсу «Учитель року з
предметів духовно-морального спрямування – 2017»: На допомогу вчителю / упоряд./вступ
О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 120 с. (Сташенко М. О.).
– Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії
національно-патріотичного виховання : матеріали обл. практ. конф. вчителів курсів духовноморального спрямування» / упоряд. О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 144 с.
(Сташенко М. О.).
– Як вчитися та навчати навчатися? : метод. рек. / Т. Є. Жулковська. – Луцьк : [б. в.],
2017. – 48 с. (Остапйовський І. Є.).
– Методичні рекомендації до опрацювання курсу «Історія вчень про державу і право»
Бундак О. А., кандидата історичних наук, доцента кафедри права Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.).
– Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань з
дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» Бундак О. А., кандидата історичних
наук, доцента кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
(Корнейко А. О.).
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– Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія вчень про державу і
право» Бундак О. А., кандидата історичних наук, доцента кафедри права Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.).
– Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія вчень про державу і право»
Бундак О. А., кандидата історичних наук, доцента кафедри права Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.).
– Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з курсу «Історія вчень про
державу і право» Бундак О. А., кандидата історичних наук, доцента кафедри права Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.).
– Методичні вказівки з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» Бундак О. А.,
кандидата історичних наук, доцента кафедри права Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна». (Корнейко А. О.).
– Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань з
дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» Бундак О. А., кандидата історичних
наук, доцента кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
(Корнейко А. О.).
– Збірка завдань краєзнавчого характеру для перевірки знань з української мови із теми
«Складне речення» для учнів 9 класу / уклад. Н. М. Борисюк. (Турчик І. В.).
– «Духовна скарбниця рідного краю: краєзнавчо-релігійний складник» Титаренко Н. О.,
керівника секції теології, релігієзнавства та історії релігії комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук». (Рудь О. В.).
– Збірник матеріалів «Біблія на уроках української літератури» Октисюк Т. І., учителя
основ християнської етики «НВК с. Самари-Оріхові» Ратнівського району. (Рудь О. В.).
– Збірник «Виховуємо патріотів на християнських світоглядних принципах». З досвіду
роботи Л. Й. Міщук, учителя основ християнської етики ЗОШ І–ІІ ст. с. Покащів
Ківерцівського району. (Рудь О. В.).
– Методичні рекомендації «Історико-краєзнавчі екскурсії як засіб розвитку
загальнокультурної компетентності педагогів» Камінської В. В., наукового співробітника
лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського ІППО.
(Ткачук Н. М.).
– Методичний збірник «Розвиток конкурентоспроможної особистості засобами
формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів» Савчука В. Є., директора КЗ
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 3 Луцької міської ради Волинської області»,
Бубели І. О., Волчкович І. І., Семенчук І. О., Слізконос О. В., заступників директора.
(Ткачук Н. М.).
– Методична розробка «Інноваційні підходи до проведення уроку-екскурсії у початковій
школі» Поліщук Н. А., наукового співробітника науково-дослідної лабораторії освітніх
інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського ІППО. (Ткачук Н. М.).
– Методична розробка «Управлінський супровід науково-методичної проблеми школи»
Чорної Н. В., директора КЗ «Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської
ради», Дахнюк Г. І., Подстригач О. Є., Марчук О. М., заступників директора з навчальновиховної роботи. (Поліщук Н. А.).
– Методична розробка «Театралізована діяльність як засіб здоров’язбереження дітей
молодшого шкільного віку» Ковтонюк І. Ю., вчителя початкових класів КЗ «Луцька
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загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської ради Волинської області».
(Поліщук Н. А.).
– Методичні рекомендації «Вимоги до організації практичних робіт з природознавства в
початковій школі» Лукащук О. С., учителя початкових класів загальноосвітнього
навчального закладу І–ІІІ ст. смт Торчин Луцького району. (Поліщук Н. А.).
– Методична розробка «Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших
школярів на уроках природознавства» Гурманської О. М., учителя початкових класів КЗ
«Луцька загальноосвітня школа I–III ст. № 12 Луцької міської ради Волинської області».
(Поліщук Н. А.).
– Збірник корекційних програм «В гостях у казки» Тарасюк В. Ф., практичного психолога
ЗОШ І–ІІІ ст. № 16 м. Луцька. (Андрейчин С. Р.).
– Методичні рекомендації «Роль навчальних екскурсій у розвитку пізнавальних інтересів
учнів при вивченні хімії» Трощук І. Д., учителя хімії КЗ «Луцька загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради». (Кащенюк М. Р.).
– Методичні рекомендації «Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як соціальнопсихологічна проблема» Приймак Ю. Д., методиста центру практичної психології та
соціальної роботи Волинського ІППО. (Андрейчин С. Р.).
– Методичні рекомендації «Роль мікросоціального середовища у виникненні станів
дезадаптації» Приймак Ю. Д., методиста центру практичної психології та соціальної роботи
Волинського ІППО. (Андрейчин С. Р.).
– Методична розробка «Розвиток мотивації на уроках зарубіжної літератури як засіб
активізації пізнавальної активності учнів» Герасимюк І. Л., учителя зарубіжної літератури
ЛНВК «ЗОШ І–ІІІ ст. № 22 – ліцей». (Бондарук Л. М.).
– Збірник «Завдання із зарубіжної літератури, спрямовані на розвиток творчих здібностей
школярів. 5 клас» Тлучкевич Г. І., учителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Холопичі
Локачинського району. (Бондарук Л. М.).
– Методична розробка «Особливості проектної діяльності на уроках зарубіжної літератури
в умовах навчально-реабілітаційного центру» Самсонової Т. В., учителя зарубіжної літератури
КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр». (Бондарук Л. М.).
– Методична розробка «Формування творчої особистості школяра при вивченні
зарубіжної літератури засобами інтерактивних технологій» Гудими Т. П., учителя
Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 8. (Бондарук Л. М.).
– Методична розробка «Зіставлення як шлях глибокого осягнення художнього твору» /
Поміркованої С. М., учителя Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 3.
(Бондарук Л. М.).
– Методичні рекомендації «Використання загадок на уроках польської мови» Бойко Я. К.,
вчителя КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області». (Бондарук Л. М.).
– Методичні рекомендації «Розвиток стійкого пізнавального інтересу школярів на уроках
української мови і літератури через використання елементів нестандартності (за текстами
творів Т. Г. Шевченка)» Феленюк Н. М., учителя української мови і літератури ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Гряди Іваничівського району. (Сова О. О.).
– Методична розробка «Лінгвістичні ігри на уроках української мови за темою «Складне
речення» Хомін Н. М., учителя української мови і літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Павлівка
Іваничівського району. (Сова О. О.).
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– Методична розробка «Проблемне навчання на уроках української словесності» Сайчук М. В.,
учителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Лобачівка Горохівського району. (Сова О. О.).
– Методична розробка «Мотивація як один із чинників успішної підготовки учнів до ЗНО
з української мови та літератури» Знаковської З. В., учителя ЗОШ І–ІІІ ст. м. Берестечко
Горохівського району. (Сова О. О.).
– Методичні рекомендації «Краєзнавчо-пошукова робота – дієвий засіб розвитку творчої
особистості» Соловей Л. Ф., учителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підцир’я Камінь-Каширського району.
(Сова О. О.).
– Методичні рекомендації «Застосування форм і методів психологічної науки на уроках
української мови та літератури» Шептур В. Г., учителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Черче КаміньКаширського району. (Сова О. О.).
– Методична розробка «Вивчення поезії Ігоря Павлюка у 8 класі» Яковюк Л. С., учителя
ЗОШ І–ІІ ст. с. Великий Окорськ Локачинського району. (Сова О. О.).
– Методична розробка «Формування громадянської компетентності учнів на уроках
української літератури» Шклярук Г. О., вчителя КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 12 Луцької міської ради Волинської області». (Сова О. О.).
– Методична розробка «Формування національної свідомості школярів на уроках
української літератури та в позакласній роботі» Шульгач Л. О., вчителя ЗОШ І–ІІІ ст.
смт Цумань Ківерцівського району. (Сова О. О.).
– Методичні рекомендації «Використання методу проектів при вивченні фізики»
Казімірова В. П., учителя фізики ЗОШ І–ІІІ ст. с. Новосілки Горохівського району. (Савош В. О.).
– Матеріали досвіду роботи з проблеми «Використання проблемних методів навчання як
засобу активізації розумової та пізнавальної діяльності школярів» Чоботана С. І., вчителя
фізики ЗОШ І–ІІІ ст. с. Бобли Турійського району. (Савош В. О.).
– Методичні рекомендації «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу:
структура, призначення та функції» Гіся І. В., учителя інформатики КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради
Волинської області». (Остапчук Л. Р.).
– Методичний порадник «Бізнес-уроки інформатики» Каліш Н. М., учителя КЗ «Луцький
НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської
області». (Гісь І. В.).
– Атестаційна робота «Програмування в Скретчі» Шевчук О. І., вчителя інформатики
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Грем’яче Ківерцівського району. (Гісь І. В.).
– Методичні рекомендації «Виховання патріотичних якостей учня як важлива складова
формування всебічно розвиненої особистості» Янчинської Н. В., педагога-організатора
Рожищенського НВК № 4 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія». (Никитюк І. В.).
– Методична розробка «Формування безпеки життєдіяльності учнів шляхом засвоєння
правил безпечної поведінки» Лещенко В. А., Лесик Г. В., класних керівників КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради. (Никитюк І. В.).
– Методична розробка «”Я – творець, ми – творці” (Формування цілісної особистості
гімназиста через розвиток згуртованості класного колективу)» Дмитренко І. С., заступника
директора з виховної роботи КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької
міської ради». (Никитюк І. В.).
– Методичні рекомендації «Управління виховним процесом з формування громадянської
компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу» Крутової О. І., заступника
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директора з виховної роботи, Ходаковської Т. В., Чапали О. В., педагогів-організаторів КЗ
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради». (Никитюк І. В.).
– Методичні рекомендації «Виховуємо громадянина України» Кардаш М. М., директора,
Ведринської Е. П., заступника директора з виховної роботи КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради».
(Никитюк І. В.).
– Методична розробка «Реалізація компетентнісного підходу на уроках образотворчого
мистецтва як умова розвитку творчих здібностей учнів» Ляшук Л. О., заступника директора з
навчально-виховної роботи, учителя образотворчого мистецтва ЗОШ І–ІІІ ст. № 12
м. Ковеля. (Червінська Н. Л.).
– Методична розробка «Вишивка Західного Полісся кінця ХІХ – початку ХХ століть як
соціокультурний феномен» Шевчук Т. Д., вчителя художньої культури ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
імені Андрія Снітка смт Маневичі. (Червінська Н. Л.).
– Методична розробка «Зарубіжна художня культура. Візуальні мистецтва» Галабуз Г. М.,
вчителя музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ І–ІІІ ст. м. Берестечка
Горохівського району. (Червінська Н. Л.).
– Методична розробка «Формування творчої компетентності школярів на уроках
музичного мистецтва» Панькевич Л. І., вчителя музичного мистецтва КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 17 Луцької міської ради». (Червінська Н. Л.).
– Методичні рекомендації «Застосування елементів поліграфії на заняттях гуртків
інформаційно-технічного напряму» Семенюк О. В., керівника гуртка «Основи поліграфії та
видавництва» КЗ «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради». (Погонська О. М.).
– Методичні матеріали «Техніко-тактична підготовка юного баскетболіста»
Перевозніка В. І., вчителя Нововолинської загальноосвітної школи І–ІІІ ст. № 7
Нововолинської міської ради. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Ігри на уроках фізичної культури» Мартинович Н. І., вчителя
КЗ «Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 1» Луцької міської ради. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Використання нестандартного обладнання на уроках фізичної
культури і спортивно-масових заходах» Вавриш В. Т., учителя фізичної культури
загальноосвітньої школи I–III ст. с. Мизове Старовижівського району. (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках
основ здоров’я» Ковальчук О. В., учителя КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської
ради». (Дикий О. Ю.).
– Методичні матеріали «Сьогодні здоров’я – завтра успіх» Слабенко І. М., учителя
фізичної культури КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
(Дикий О. Ю.).
– Навчально-методичний посібник «Основи композиції» Кузьмича С. М., керівника студії
образотворчого мистецтва «Етюд» Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької
творчості. (Погонська О. М.).
– Методична розробка «Шляхи реалізації концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді в Ковельському палаці учнівської молоді імені Івана Франка» Середюк Т. В.,
керівника гуртка Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац
учнівської молоді ім. Івана Франка». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
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– Методичні рекомендації «Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання на
заняттях гуртків та у виховній роботі» Дунай Т. Ф., керівника гуртка Ковельської міської
станції юних техніків. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Методична розробка «Волинський коровай в неперевершеній красі» Челяди І. П.,
керівника гуртків Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельська станція
юних туристів». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Методичні рекомендації «Спортивне орієнтування в кабінеті» Артемук І. М., керівника
гуртків Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельська станція юних
туристів». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
Експертна оцінка навчальних програм з позашкільної освіти
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Економіки» Сур’як А. В., керівника секції «Економіка» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата економічних наук, доцента кафедри
аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Економіка» Єлісєєвої Л. В., керівника секції «Економіка» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата економічних наук, доцента кафедри
аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Матеріалознавство» Гулай О. І., керівника секції «Матеріалознавство» комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата технічних наук, доктора
педагогічних наук, професора кафедри матеріалознавства Луцького національного
технічного університету. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Клімук І. М., керівника секції «Теологія,
релігієзнавство та історія релігії» комунальної установи «Волинська обласна Мала академія
наук», кандидата філософських наук. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Біологія» Швайко С. Є., керівника секції «Біологія» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата біологічних наук, доцента кафедри
фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Німецька мова» Пасик Л. А., керівника секції «Німецька мова» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата філологічних наук, старшого викладача
кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Геологія» Федонюка М. А., керівника секції «Геологія» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», кандидата географічних наук, доцента кафедри
екології Луцького національного технічного університету. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
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– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Історичне краєзнавство» Діки М. В., керівника секції «Історичне краєзнавство»
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», вчителя опорного
навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. Люблинецької селищної
ради Волинської області». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Журналістика» Бойко О. А., керівника секції «Журналістика» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя української мови та літератури опорного
навчального закладу «Навчально-виховний комплекс “Локачинська загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – гімназія”». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування» Подзізей Б. А., керівника
секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя біології освітнього опорного закладу
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – ліцей»
с. Зимне Володимир-Волинського району. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Біологія людини» Поручинської Т. Ф., керівника секції «Біологія людини»
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата біологічних
наук, доцента кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Всесвітня історія» Штанько О. Ф., кандидата історичних наук, керівника секції
«Всесвітня історія» комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»,
старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції
«Екологічно
безпечні
технології
та
ресурсозбереження»
ФедорчукМороз В. І., кандидата технічних наук, керівника секції «Екологічно безпечні технології та
ресурсозбереження» комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»,
доцента кафедри туризму та цивільної безпеки Луцького національного технічного
університету. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Англійська мова» Литвин О. Л., керівника секції «Англійська мова» комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук», кандидата філологічних наук, старшого
викладача кафедри англійської філології Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки. (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Робототехніка» Ващука О. В., керівник секції «Робототехніка» комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук». (Никитюк І. В., Погонська О. М.).
– Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
секції «Прикладна математика» Свіржевської Н. М., керівника секції прикладної математики
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук», вчителя математики
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий садок с. Гута.
(Никитюк І. В., Погонська О. М.).
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6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів,
концепцій, положень тощо
– Розробка пропозицій до проекту рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної
Ради України «Про стан та перспективи розвитку зовнішнього незалежного оцінювання
якості освіти в Україні» (розглянуто на засіданні Комітету від 15 березня 2017 року).
(Березень, Корнейко А. О.).
– Турчик І. В. Українська література. Підготовка до ЗНО : навч.-метод. посіб. /
І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ : Формат, 2017. – 104 с. (Березень, Турчик І. В.).
– Турчик І. В. Феномен постмодернізму в українській літературі: основні ідеї та проблеми :
метод. посіб. / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ : Формат, 2017. – Вид. 2-ге,
доп. – 60 с. (Березень, Турчик І. В.).
– Розробка навчально-методичного забезпечення до курсу «Теоретико-методологічні
засади освітнього менеджменту». (Вересень, Остапйовський І. Є.).
– Розробка навчальної програми «Менеджмент персоналу освітніх закладів та соціальних
служб». (Жовтень, Остапйовський І. Є.).
– Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як інструменту
педагогічного менеджменту в навчальному закладі : зб. матеріалів наук.-метод. семінару /
укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк-Формат, 2017. – 70 с. (Листопад, Турчик І. В.).
– Пропозиції «Щодо Року української мови в Україні». (Лист ВІППО від 05.09.2017 р.
№ 549/02-12. Сова О. О.).
– Сиволоб А. В. Біологія : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. 9 клас / А. В. Сиволоб,
Г. В. Ягенська, І. Ю. Костіков, С. О. Волгін та ін. – К. : Освіта, 2017. – 302 с.
– Ягенська Г. В. Біологія. 9 клас : зошит для поточного і тематичного оцінювання /
Г. В. Ягенська. – К. : Освіта, 2017. – 112 с.
– Методичні аспекти формування толерантності на уроках історії та світоглядних
дисциплін : метод. посіб. для вчителів загальноосв. навч. закл. / О. П. Муляр, І. С. Козачук,
О. А. Тарасюк, К. П. Філюк. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 156 с.
Розроблено:
– умови та порядок проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018»;
– методичні рекомендації з проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» та підготовки учасників другого (обласного) туру;
– проект Положення про проведення обласної виставки дидактичних та методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»;
– методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
інформатики у 2017/2018 навчальному році. (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.);
– використання сервера для тестування задач ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики на базі системи Ejudge. (Остапчук Л. Р., Гісь І. В.);
– підготовка інформаційної довідки голові Волинської ОДА В. П. Гунчику «Про заходи
з підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року у Волинській
області» на виконання резолюції від 03.05.2017 р. № 4142/08/1-17 щодо організації
виконання протоколу наради 27 квітня 2017 р. «Про проведення у 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання», проведеної віце-прем’єр-міністром України В. А. Кириленком.
(Корнейко А. О.).
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7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу
Створено електронні бази даних:
– експериментальних навчальних закладів всеукраїнського та регіонального рівнів;
– наукової теми Інституту;
– досліджуваних наукових тем (Вітюк В. В.).
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта «Християнська етика на
Волині» і сайта ВІППО, створення буклета про КДМС на Волині. (Рудь О. В.).
V. Науково-методична діяльність
1. Форми організації науково-методичної роботи
Протягом року працівники Інституту організовували роботу 26 постійно діючих
семінарів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

2

Науководослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

3

4

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

Назва заходу
Постійно діючий семінар
методистів з виховної
роботи, керівників
методичних об’єднань
заступників директорів
шкіл з виховної роботи
«Національнопатріотичне виховання
дітей та молоді –
пріоритетна складова
виховної системи»
Стратегічна сесія
завідувачів РМК (ММК),
керівників методичних
служб ОТГ
«Моделювання розвитку
методичної служби
регіону»

«Особливості підготовки
учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання
з математики у 2017 році»
Зустріч з Ю. О. Захарійченком, доцентом НаУКМА,
канд. фіз.-мат. наук
Постійно діючий
проблемний семінар
для вчителів математики
і учителів початкових
класів (учителів
математики) «Реалізація
принципу наступності
при вивченні математики –
необхідна умова
забезпечення якості
шкільної математичної
освіти»

Дата
проведення
24 січня

Кількість
учасників
25

Форма підведення
підсумків
Виступ

31 січня

42

Виступ, презентація,
методичні
рекомендації

16 лютого

30

Виступ

Лютий,
квітень,
жовтень,
грудень

30

Вироблення
методичних
рекомендацій

89

5

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

6

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С.

7

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

8

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

9

Відділ виховної
роботи,
Корнейко М. М.

10

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

11

12

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

Семінар методистів
районних (міських)
методичних кабінетів
з питань викладання
історії у 2017/2018 н. р.
за новими підручниками
для 9 класу
Наук.-метод. семінар для
відповідальних за МД
в містах, районах та ОТГ
області «Методичні
засади типового
алгоритму організації
та проведення локальних
моніторингових
досліджень якості освіти»
Наук.-метод. семінар
для працівників
районних/міських
відділів/управлінь освіти,
гуманітарних відділів
ОТГ «Особливості
управлінського супроводу
процедур ЗНО»
Семінар керівників
районних (міських)
методичних об’єднань
учителів географії
«Реалізація діяльнісного
підходу в навчанні
географії»
Обл. семінар керівників
методичних об’єднань
та вчителів предмету
«Захист Вітчизни»
«Організація
та проведення навчальнопольових зборів
у загальноосвітніх
навчальних закладах
області»
Професійне
співробітництво
з підготовки учнів
з особливими освітніми
потребами в ПТНЗ

15 березня

30

Інформація на сайті
ВІППО

23 березня

35

Презентація

28 березня

58

Методичні
рекомендації,
публікація на сайті
ВІППО

29 березня

22

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

29 березня

35

Обговорення
проблемних питань,
розробка практичних
рекомендацій,
інформація на сайті
ВІППО

29 березня

30

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Семінар методистів
районних/міських МК
«Організація та проведення
ДПА та ЗНО з української
мови та літератури
і зарубіжної літератури.
Актуальні питання
завершення навчального
року, перспективи роботи»
Соціально-психологічний
супровід дітей
з особливими освітніми
потребами

19 квітня

30

Круглий стіл

26 квітня

40

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

90

13

14

Відділ
початкового
навчання та
дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

15

Відділ
інформатики
та ІКТ

16

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

17

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

18

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

19

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

20

Відділ
початкового
навчання
та дошкільного

Постійно діючий семінар
для спеціалістів,
методистів з дошкільної
освіти РММК

26 квітня

47

Інформація на сайті
ВІППО, телебачення

Семінар керівників
районних (міських)
методичних об’єднань
учителів економіки
«Шляхи формування
фінансової культури учнів
в системі шкільної
економічної освіти»
Проблемний семінар для
керівників методичних
об’єднань вчителів
інформатики
«Планування та
організація роботи
методичного об’єднання
вчителів інформатики»
Семінар методистів
районних (міських)
методичних кабінетів
«Розвиток педагогічної
майстерності молодого
вчителя в період
професійного
становлення»
Семінар методистів
районних/міських МК,
які опікають іноземні мови
та мови національних
меншин, «Особливості
змісту та шляхи навчання
іноземних мов у 2017/2018 н. р.
відповідно до Концепції
“Нова українська школа”»
Семінар методистів
районних/міських МК
«Особливості викладання
української мови
та літератури, зарубіжної
літератури та мов
національних меншин
у 2017/2018 н. р.
відповідно до Концепції
“Нова українська школа”»
Семінар методистів
районних (міських) метод.
кабінетів «Удосконалення
системи науковометодичної роботи
як шлях підвищення
професійного рівня,
розвитку творчості
педагогів»
Постійно діючий семінар
для спеціалістів,
методистів з дошкільної
освіти РММК «Вплив

19 травня

25

Методичні
рекомендації,
сертифікати
учасників,
інформація на сайті
ВІППО

20 червня

20

Методичні
рекомендації

21 червня

24

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

14 вересня

30

Круглий стіл

02 жовтня

26

Круглий стіл,
обговорення
ключових положень
Концепції,
вироблення
рекомендацій
для реалізації

25 жовтня

22

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

25 жовтня

38

Інформація на сайті
ВІППО

91

виховання,
Березіна О. М.

21

22

23

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

24

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

25

Відділ
природничих
дисциплін,
Мацюк Л. М.

26

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

ігрової діяльності
на розвиток творчих
здібностей, самостійності
та самореалізації
дошкільника»
Налагодження
партнерських стосунків
з родинами, що виховують
осіб з особливими
освітніми потребами

27 жовтня

40

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Реалізація корекційної
виховної роботи в умовах
спеціальної школиінтернату

05
листопада

32

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Школа молодого педагога
«Розв’язування
олімпіадних задач
з інформатики
та інформаційних
технологій»
Семінар керівників
районних (міських)
методичних об’єднань
учителів географії
«Самоаналіз як засіб
формування
професіоналізму вчителя
географії»
Семінар керівників
районних (міських)
методичних об’єднань
учителів біології
«Екологічне виховання
як основа успіху
та самовдосконалення
вчителя та учня»
Психолого-педагогічний
та соціальний супровід
дітей з особливими
освітніми потребами

08
листопада

35

Методичні
рекомендації

15
листопада

20

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

22
листопада

25

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

29
листопада

30

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Протягом року працівники Інституту організували і провели 30 проблемних семінарів:
№
з/п
1

2

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

Назва заходу
Розвиток професійної
компетентності
вчителів математики
через дослідницький
підхід до науковометодичної діяльності
Обласний
проблемний семінар
учителів КДМС
«Духовно-моральне
виховання як один
із інструментаріїв

Дата
проведення
26 січня

Кількість
учасників
40

Форма підведення
підсумків
Виступ, програма

10 лютого

28

Виступи, інформація
на сайті ВІППО

92

3

4

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ягенська Г. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.

5

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

6

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.,
Савчук О. І.

7

8

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.

9

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

10

формування
життєвих
компетенцій учнів
нової української
школи»
Біологічна освіта в
сучасній
українській школі

16 лютого

150

Виступ, програма

Проблемний семінар
для керівників ЗНЗ
І–ІІІ ст. «Зовнішнє
незалежне
оцінювання якості
освіти в реалізації
Концепції “Нова
українська школа”:
проблеми
та перспективи»
Особливості
організації
навчальнопізнавальної
діяльності школярів
при вивченні
тригонометрії
Концептуальне
осмислення змісту
національнопатріотичного
виховання в умовах
сучасної школи
Особливості
управління
процедурами
пробного
тестування

21 лютого

28

Обговорення
проблемних питань,
презентація
(Корнейко А. О.),
виступ (Лук’янчук Г. Я.),
інформація на сайті
ВІППО

23 лютого

50

Виступ, майстер-клас

27 лютого

50

Виступ

28 лютого

38

Особливості
управління
процедурами
пробного
тестування
До історії методики
викладання
природничих
дисциплін

14 березня

38

15 березня

45

Презентаційні
матеріали, інструкція
щодо роботи
в електронній
інформаційній
програмі Джуліам
Обговорення
проблемних питань,
підготовка
презентаційних
матеріалів
Виступи

Обл. проблемний
семінар
«Навчальнометодичне
забезпечення
викладання фізики
дев’ятого класу»
(з участю авторів
підручників)

15 березня

54

93

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

11

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

12

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

13

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.,
Ягенська Г. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Лук’янчук Г. Я.,
Остапйовський І. Є.

14

15

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.,
Приймачук Л. О.

16

Відділ
гуманітарних
дисциплін ВІППО,
Бацмай С. А.;
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 1 – гімназія»
смт Іваничі

17

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.,
Ягенська Г. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

18

Неперервна
методична
підготовка вчителів
фізико-математичного
профілю як необхідна
умова їхнього
професійноособистісного
розвитку
Інноваційні підходи
до управління
навчальним
закладом
у контексті
модернізації освіти
Формування
дослідницьких
умінь учнів на
уроках та
в позакласній роботі
з біології

16 березня

30

Виступ

21 березня

26

Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

22 березня

30

Виступи

Для відповідальних
за організацію та
проведення ЗНО
в містах, районах
та ОТГ області
«Особливості
управлінського
супроводу
процедурами ЗНО»
Вимоги до
обладнання
та персоналу
пунктів тестування
ЗНО. Робота
з технологічними
картами
Проблемний
семінар-практикум
керівників
районних (міських)
методичних
об’єднань учителів
англійської мови
на тему «Формування
життєвих умінь
на уроці англійської
мови»
Формування
дослідницьких
умінь учнів
на уроках
та в позакласній
роботі з біології

29 березня

58

Виступ

Застосування
програмного
забезпечення
на уроках
математики
та фізики

29 березня

Інструктивнометодичні матеріали
для персоналу ПТ;
інформаційний лист
у ЗМІ

24 квітня

30

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

26 квітня

35

Виступи

05 травня

40

Виступ

94

19

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

20

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

21

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

22

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ
інформатики
та ІКТ ВІППО

23

24

25

Березіна О. М.

Розвиток
практичного
мислення учнів
на уроках фізики
в умовах
інноваційного
освітнього простору
Методичні аспекти
формування
ключових
компетентностей
та культурної
обізнаності
педагогів
у поліетнічному
середовищі
Ефективність
використання
наочнодидактичних
посібників
у проведенні занять
корекційнорозвиткового блоку
Національнопатріотичне
та громадянське
виховання учнів
бібліотечними
засобами
Інтегративний
підхід до формування
у молодших
школярів основ
літературної
компетентності
Проблемний
семінар
для керівників
методичних
об’єднань вчителів
інформатики
«Планування
та організація
роботи методичного
об’єднання вчителів
інформатики
Для спеціалістів,
методистів
з дошкільної освіти
РММК «Про
організацію
освітньої роботи
в дошкільних
навчальних
закладах у
2017/2018 н. р.»
для реалізації
проекту «Нова
українська школа».
Концептуальні
засади щодо

12 травня

30

Доповідь

23 травня

30

Обласний семінар
для вчителів, які
працюють у етнічно
неоднорідних класах

23 травня

14

Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

06 червня

40

Доповідь

07 червня

31

Інформація на сайті
ВІППО

20 червня

20

Методичні
рекомендації

14 вересня

28

Інформація на сайті
ВІППО

95

26

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

27

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.,
Миць М. Я.
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.
Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Приймак Ю. Д.

28
29

30

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

особливостей
впровадження
освітньої програми
для дітей старшого
дошкільного віку
«Впевнений старт»
Управлінський
супровід
національнопатріотичного
виховання
учнівської молоді
Історичні джерела
й аспекти розвитку
методики
викладання
природничих
дисциплін
в Україні
Підсумки ЗНО–2017
Дезадаптивна
поведінка
учнівської молоді
як соціальнопсихологічна
проблема
Роль науковометодичної роботи
в підвищенні рівня
професійної
підготовки вчителя

18 жовтня

21

Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

25 жовтня

25

Виступи, лекціяпрезентація

13 листопада

24

21 листопада

30

Інструкція для
керівників ЗЗСО
Інформація на сайті
ВІППО,
методичні
рекомендації

28 листопада

40

Виступ

Протягом року працівники Інституту організували і провели 66 семінарів-практикумів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Назва заходу

Дата
проведення
24 січня

Кількість
учасників
32

Науково-методична
діяльність педагога:
організація та форми
відображення

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Науково-методична
діяльність педагога:
організація та форми
відображення

31 січня

54

3

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

Семінар-практикум для
керівників навчальних
закладів з впровадження
Всеукр. наук.-пед.
проекту «Інтелект
України» (з участю
координаторів проекту)
Організація науковометодичної діяльності
педагога та форми
її відображення

01 лютого

60

4

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

14 лютого

25

96

Форма підведення
підсумків
Анкетування
педагогів,
діагностика рівня
саморозвитку
в професійнопедагогічній
діяльності
Виступ; діагностика
рівня саморозвитку
в професійнопедагогічній
діяльності
Інформація на сайті
ВІППО

SWOT-аналіз
поточної ситуації
в навчальному
закладі; діагностика
рівня саморозвитку
в професійно-

5

6

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

7

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

8

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

9

Центр ЗНО
та МД,
Савчук О. І.

10

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

11

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

12

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

13

Відділ
природничих

педагогічній
діяльності
(анкетування
педагогів)
Виступ

Сучасний підручник
як інструментарій
компетентнісно
орієнтованого навчання:
шляхи ефективного
впровадження
Семінар-практикум для
керівників методичних
об’єднань заступників
директорів шкіл
з виховної роботи
«Шляхи становлення
національної системи
виховання у сучасному
навчальному закладі»
Семінар-практикум
для вчителів музичного
мистецтва «Формування
національної свідомості
учнів засобами народної
пісні»
Методика роботи
з реєстраційною
програмою ЗНО–2017»
(в онлайн-режимі)

16 лютого

30

20 лютого

30

Методичні
рекомендації

21 лютого

26

Круглий стіл

02 лютого

38

Організація
та проведення
локальних
моніторингових
досліджень як засіб
оперативного
управління якістю
освіти (для педагогів
ЗЗСО Зимнівської ОТГ)
Семінар-практикум
для молодих учителів
математики «Підготовка
учнів до ЗНО
з математики. Основні
методи розв’язування
задач з тригонометрії»
Семінар-практикум для
молодих учителів
математики «Підготовка
учнів до ЗНО
з математики. Основні
методи розв’язування
задач з параметрами»
Семінар-практикум для
молодих учителів
математики «Основи
творчої розробки
сучасного уроку
математики.
Моделювання уроків»
Семінар-практикум
вчителів економіки

23 лютого

16
17
21

Інструкція для
відповідальних осіб
у ЗЗСО щодо роботи
в реєстраційній
програмі «ЗНО–2017»
Особливості
порядку організації
та проведення
моніторингу рівня
навчальних
досягнень учнів
Зимнівської ОТГ

24 лютого

30

Виступ, майстерклас з методики
навчання
розв’язування
нестандартних задач
тестів ЗНО

28 лютого

30

Виступ, майстерклас з методики
навчання
розв’язування задач
з параметрами

03 березня

38

Виступ, майстерклас з методики
навчання
моделювання уроків
математики

15 березня

30

Методичні
рекомендації,

97

дисциплін,
Гребенюк Т. С.

14

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

«Підвищення рівня
споживчої компетентності
учасників педагогічного
процесу як вимога часу
та науково-методична
проблема»
Підготовка ПТ
до проведення пробної
сесії ЗНО–2017

15

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

16

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку
освіти,
Стрільчук В. І.

17

Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.

18

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

19

Відділ виховної
роботи,
Корнейко М. М.

20

Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Остапйовський І. Є.

21

Центр ЗНО
та МД,
Приймачук Л. О.,
Кутовий Р. С.,
Савчук О. І.

сертифікати
учасників,
інформація на сайті
ВІППО
16 березня

20

Науково-методична
діяльність педагога:
організація та форми
відображення

23 березня

40

Семінар-практикум
директорів навчальних
закладів Любомльського
району «Зміна компонентів
професійної діяльності
директора школи
в умовах децентралізації
освіти»
Навч. семінарпрактикум для вчителів
курсу «Християнська
етика в українській
культурі»,
що викладають у ЗНЗ
Ратнівського району
Семінар-практикум для
вчителів математики
«Організація роботи
вчителя з математично
обдарованими дітьми»

23 березня

49

27 березня

29

Навчальний семінарпрактикум для вчителів
предмета «Захист
Вітчизни» м. Луцька
«Про проведення
навчально-польових
зборів з предмета
“Захист Вітчизни”
у 2016/2017 н. р.»
Використання супервізії
в профілактиці
професійного вигорання
педагогічних
працівників у процесі
ЗНО

04 квітня

40

05 квітня

30

Організація
та проведення локальних
моніторингових
досліджень як засіб
оперативного
управління якістю
освіти (для педагогів
ЗЗСО КаміньКаширського району)

19 квітня

58

Березень

98

Навчання керівників
закладів освіти,
на базі яких створено
ППТ ЗНО–2017
SWOT-аналіз
поточної ситуації в
навчальному
закладі, анкетування
педагогів
Інформація на сайті
ВІППО

Тестовий контроль,
вручення
сертифікатів;
розміщення
інформації на сайті
ВІППО
Виступ, майстер-клас
з методики навчання
розв’язування
нестандартних
математичних задач
специфічної
тематики
Розробка
практичних
рекомендацій

Обговорення
проблемних питань,
напрацювання
практичних
рекомендацій,
інформація на сайті
ВІППО
Використання ІКТ
при проведенні
моніторингу та
обробці результатів
рівня навчальних
досягнень учнів
ЗЗСО КаміньКаширського району

22

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Організація науковометодичної діяльності
педагога та форми
її відображення

25 квітня

60

23

Відділ з питань
управлінської
діяльності
та інклюзивної
освіти,
Гуменюк М. У.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.;
КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради»
Відділ з питань
управлінської
діяльності та
інклюзивної
освіти,
Барановська Р. Є.

Упровадження сучасних
освітніх технологій
у практику роботи
навчального закладу

26 квітня

19

Семінар-практикум
вчителів англійської
мови «Формування
комунікативної
компетентності в учнів
молодших класів
шляхом використання
методу асоціативних
символів»

27 квітня

Упровадження
фізкультурнооздоровчих, лікувальнооздоровчих,
корегувальних
технологій на заняттях
ЛФК

28 квітня

15

Відділ
початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Семінар-практикум для
вихователів дошкільних
навчальних закладів
«Виховне значення
народних ігор»

14 травня

28

Концептуальні засади
національнопатріотичного
виховання в реаліях
сучасної України

15 червня

40

Доповідь

Науково-методична
діяльність педагога:
організація та форми
відображення

17 травня

45

1. SWOT-аналіз
поточної ситуації в
закладі.
2. Діагностика рівня
саморозвитку в
професійно-педагогічній діяльності
(анкетування
педагогів)

24

25

26

27

28

99

SWOT-аналіз
поточної ситуації
в закладі.
1. Дослідження
синдрому
«вигорання».
2. Діагностика рівня
саморозвитку в
професійнопедагогічній
діяльності.
3. Виявлення
факторів впливу на
розвиток та
саморозвиток
педагогів у закладі
Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Навчальні програми
корекційнорозвиткових занять
з лікувальної
фізкультури для
учнів 5–10 класів
спеціального
загальноосвітнього
навчального закладу
Інформація на сайті
ВІППО

29

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

30

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.,
Вознюк В. С.
Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Варемчук В. Я.

31

32

33

Відділ
інформатики
та ІКТ

34

Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

35

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Гешеліна Т. Б.
Захід
організовано
МОН України
спільно з ГетеІнститутом
в Україні

36

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

Семінар-практикум для
вчителів предметів
художньо-естетичного
циклу «Компетентнісний
підхід в освіті
як складова професійного
розвитку педагога»
Семінар-практикум
заступників директорів
шкіл Локачинського
району «Урок у
контексті нових
методологічних
підходів»

18 травня

18

Круглий стіл

24 травня

20

Публікація
в методичному
журналі РМК

Лідерство як складова
інноваційної діяльності
директора школи в
сучасних умовах

28 травня

32

Аналітичні
матеріали
та рекомендації

Обласний семінарпрактикум «Трудове
навчання у контексті
нової української
школи»
Семінар-практикум для
вчителів «Особливості
викладання інформатики
в 5–8 класах
загальноосвітньої школи»
Обласний семінарпрактикум методистів
районних (міських)
методкабінетів,
відповідальних за стан
викладання фізики,
«Професійний розвиток
вчителя фізики у
контексті цивілізаційних
викликів, особистісних
запитів та навчання
в системі неперервної
освіти»
Методико-дидактичний
семінар «Викладання
німецької мови
з використанням
цифрових мультимедійних
засобів. Використання
мобільних засобів учнів
у проектній роботі»,
«Викладання
лінгвокраїнознавства –
інновативні підходи на
занятті німецької мови»,
«Підготовка учнів до
іспитів на рівнях А1-В2»
Організація роботи ПТ
під час вступного
випробування
в магістратуру 081 «Право»

01 червня

16

Методичні
рекомендації

01 червня

22

Методичні
рекомендації

07 червня

21

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

12–16 червня

20

Посвідчення

31 липня

45

Навчання
залученого
персоналу ПТ,
опрацювання
технологічних карт

100

37

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

38

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

39

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

40

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

41

Відділ виховної
роботи,
кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
Центр ЗНО
та МД,
Кутовий Р. С.,
Приймачук Л.О.,
Савчук О. І.

42

43

44

45

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

Відділ
гуманітарних
дисциплін,

Навчальний семінарпрактикум для вчителів
курсу «Основи
християнської етики»,
що викладають у ЗНЗ
Рожищенського району
Аналіз підходів до
розв’язування задач ХХ
Всеукраїнського турніру
юних математиків.
Методика розв’язування
задач з алгебри і теорії
чисел: вимоги до їх
оформлення
Аналіз підходів до
розв’язування задач ХХ
Всеукраїнського турніру
юних математиків.
Методика розв’язування
задач з геометрії: вимоги
до їх оформлення
Семінар-практикум для
вчителів художньої
культури «Використання
духовно-творчого
потенціалу мистецтва
у навчально-виховному
процесі»
Обл. семінар-практикум
на тему «Навчальнометодичне забезпечення
навчального предмета
“Фізична культура”»

05 вересня

17

Тестовий контроль

06 вересня

30

Виступ, вироблення
методичних
рекомендацій

13 вересня

30

Виступ, вироблення
методичних
рекомендацій

20 вересня

20

Круглий стіл

26 вересня

20

Інформація на сайті
ВІППО

Організація
та проведення локальних
моніторингових
досліджень як засіб
оперативного
управління якістю
освіти (для педагогів
ЗЗСО Любешівського
району)
Семінар-практикум
керівників навчальних
закладів «Педагогічне
моделювання як основа
проектування освітніх
процесів»
(В.-Волинський р-н)

04 жовтня

49

Використання
методів аналізу
даних у моніторингу
рівня навчальних
досягнень учнів
ЗЗСО
Любешівського
району

09 жовтня

23

Розробка програми,
змісту заходу,
інформація на сайті
ВІППО

Семінар-практикум
«Використання ігрових
методів і прийомів в
музично-ритмічній
діяльності в різних
вікових групах»
Семінар-практикум
«Комунікативнодіяльнісний підхід

11 жовтня

21

Інформація на сайті
ВІППО

11–12 жовтня

32

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

101

Бондарук Л. М.
46

Відділ
інформатики
та ІКТ

47

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

48

Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

49

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

50

51

52

53

54

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.,
Корнейко А. О.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

Відділ
гуманітарних
дисциплін,

у викладанні польської
мови»
Семінар-практикум
«Особливості
викладання інформатики
в закладах нового типу»
Семінар-практикум для
педагогів-організаторів
«Формування активної
життєвої позиції
школярів у контексті
учнівського
самоврядування»
Семінар-практикум для
керівників методичних
об’єднань педагогіворганізаторів «Шляхи
розбудови “Школи
сприяння здоров’ю”»
Формування
інноваційної
педагогічної системи
загальноосвітнього
навчального закладу

18 жовтня

22

Методичні
рекомендації

24 жовтня

25

Електронний кейс
для учасників

26 жовтня

22

Методичні
рекомендації

27 жовтня

25

Розробка програми,
змісту заходу,
інформація на сайті
ВІППО

Науково-методична
робота в навчальному
закладі:
компетентнісний підхід

31 жовтня

28

Національнопатріотичне виховання
учнів: співпраця
шкільного бібліотекаря
з класними керівниками

02 листопада

50

Презентація
комплексної
цільової програми
розвитку науководослідницької
діяльності вчителів;
діагностика рівня
саморозвитку в
професійнопедагогічній
діяльності
(анкетування )
Виступ, програма

Умови формування
компетентностей,
що сприяють
самореалізації
особистості учня
Семінар-практикум
керівників методичних
об’єднань вчителів
історії «Особливості
викладання історії
в контексті аналізу
тестових завдань ЗНО
2017 р. та перспектив
2018 р.»
Семінар для вчителів,
які працюють у етнічно
неоднорідних класах,

03 листопада

28

10 листопада

32

14 листопада

28

102

Аналітичні
матеріали, схеми
з проблемного
питання, інформація
на сайті ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

55

Бондарук Л. М.;
кафедра теорії та
методики
викладання
шкільних
предметів,
Муляр О. П.;
Горохівський
районний
методичний
кабінет
Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.

56

Відділ
природничих
дисциплін,
Мацюк Л. М.

57

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

58

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

59

Центр ЗНО
та МД,
Приймачук Л. О.,
Кутовий Р. С.,
Савчук О. І.

60

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

«Методичні аспекти
формування ключових
компетентностей та
культурної обізнаності
педагогів у
поліетнічному
середовищі»

Організація
та проведення локальних
моніторингових
досліджень як засіб
оперативного управління
якістю освіти
Семінар-практикум
методистів з біології
та голів методичних
об’єднань «Сучасний
підручник як
інструментарій
компетентнісно
орієнтованого навчання:
шляхи ефективного
впровадження»
Обл. семінар-практикум
(з участю членів журі
XXVI Всеукр. турніру
юних фізиків)
методистів районних
(міських) методкабінетів,
відповідальних за стан
викладання фізики,
математики,
«Особливості
викладання фізикоматематичних дисциплін
у 2017/2018 н. р.»
Семінар-практикум
для педагогічних
працівників закладів
позашкільної освіти
«Превентивне виховання
– пріоритетна складова
цілісної виховної
системи»
Організація
та проведення локальних
моніторингових
досліджень як засіб
оперативного управління якістю освіти
(для педагогів ЗЗСО
Локачинського району)
Обл. семінар-практикум
«Проектно-технологічна
діяльність учнів під час
організації освітнього
процесу з трудового
навчання»

16 листопада

20

Презентаційні
матеріали (спільна
розробка
з Лук’янчук Г. Я.)

23 листопада

30

Інформація на сайті
ВІППО

27 листопада

24

Методичні
рекомендації

30 листопада

48

Виступи

30 листопада

34

Засади алгоритму
організації
та проведення
моніторингу рівня
навчальних
досягнень учнів
ЗЗСО Локачинського
району
Методичні
рекомендації

07 грудня

103

61

62

63

64

65

66

Відділ з питань
управлінської
діяльності
та інклюзивної
освіти,
Барановська Р. Є.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Відділ з питань
управлінської
діяльності
та інклюзивної
освіти,
Гуменюк М. У.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

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

Від творчого пошуку
до ефективного
результату

12 грудня

10

Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Семінар-практикум
вчителів образотворчого
мистецтва
«Декоративноприкладне мистецтво
як чинник формування
національних цінностей
школярів»
Створення освітнього
середовища для
розвитку особистості
школяра

13 грудня

18

Круглий стіл

14 грудня

25

Рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Семінар-практикум для
вчителів математики
«Організація роботи
вчителя математики над
науково-методичною
проблемою»
Семінар-практикум для
вчителів математики
«Методика розв’язування
олімпіадних завдань
з математики: основні
методи розв’язування
олімпіадних завдань
з математики для учнів
6–9 класів»
Семінар-практикум для
вчителів математики
«Організація роботи
вчителя з математичнообдарованими дітьми:
розв’язування
нестандартних
математичних задач
специфічної тематики»

Грудень

Практичне заняття

Грудень

Виступ, майстерклас з методики
навчання
розв’язування
нестандартних
математичних задач
специфічної
тематики

Грудень

Виступ, майстерклас з методики
навчання
розв’язування
нестандартних
математичних задач
специфічної
тематики

Протягом року працівники Інституту провели шість навчально-методичних семінарів
№ з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

Назва заходу
Особливості
викладання
навчальних
предметів
в контексті аналізу
тестових завдань
зовнішнього
незалежного
оцінювання 2017
року та перспектив
ЗНО–2018»
(за участі ЛРЦОЯО)

Дата
проведення
09 листопада

104

Кількість
учасників
78

Форма підведення
підсумків
Презентаційні
матеріали

2

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

3

Центр ЗНО та МД,
Приймачук Л. О.

4

Центр ЗНО та МД,
Кутовий Р. С.

5

Центр ЗНО та МД,
Савчук О. І.

6

Центр ЗНО та МД,
Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О.,
Савчук О. І.

Особливості
викладання
української мови
у ВНЗ І–ІІ р. а.
та ПТНЗ в контексті
підготовки
студентів
до складання ДПА
у формі ЗНО»
(за участі ЛРЦОЯО)
Особливості
викладання
математики в
контексті аналізу
тестових завдань
зовнішнього
незалежного
оцінювання 2017
року та перспектив
ЗНО–2018»
(за участі ЛРЦОЯО)
Особливості
викладання історії
України в контексті
аналізу тестових
завдань
зовнішнього
незалежного
оцінювання 2017
року та перспектив
ЗНО–2018»
(за участі ЛРЦОЯО)
Особливості
викладання хімії
в контексті аналізу
тестових завдань
зовнішнього
незалежного
оцінювання 2017
року та перспектив
ЗНО–2018»
(за участі ЛРЦОЯО)
Для вчителів
та викладачів ВНЗ
«Особливості
викладання
англійської мови
в контексті аналізу
тестових завдань
ЗНО»

10 листопада

36

Презентація

10 листопада

62

Презентація

10 листопада

19

Презентація

10 листопада

26

Презентація

12 грудня

58

Презентації

Протягом року працівники Інституту організували і провели 36 семінарів-тренінгів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра
педагогіки
та психології,
центр практичної
психології
і соціальної
роботи,

Назва заходу
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження

Дата
проведення
10 січня

105

Кількість
учасників
30

Форма підведення
підсумків
Програма,
матеріали тренінгу,
презентації,
інформація на сайті
ВІППО, звіт

Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.,
Турчина Л. І.

2

Кафедра
педагогіки та
психології
Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.,
Турчина Л. І.

3

Кафедра
педагогіки
та психології,
центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.,
Турчина Л. І.,
Остапйовський О. І.

4

Кафедра
педагогіки
та психології,
Турчина Л. І.

5

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.

6

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
Навч.-метод.
семінар-тренінг
«Методика перевірки
відкритої частини

11 січня

20

Програма,
матеріали тренінгу,
презентації,
інформація на сайті
ВІППО, звіт

13 січня

27

Програма,
матеріали тренінгу,
презентації,
інформація на сайті
ВІППО, звіт

19 січня

50

Програма,
матеріали тренінгу,
презентації

24 січня

22

Інформація на сайті
ВІППО, подача
звіту
координаторам
проекту

26–27 січня

58

Тестування
та відбір кандидатів
в екзаменатори
з української мови

106

7

8

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.
Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.

9

Кафедра
педагогіки
та психології,
Турчина Л. І.

10

Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

11

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

12

тестових завдань
ЗНО–2017
з української мови»
(спільно з ЛРЦОЯО)
Семінар-тренінг
для учасників
проекту
м. Нововолинська
«Лідер освітніх
інновацій»
за модулем
«Управління
змінами»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
Семінар-тренінг
для педагогічних
працівників ЗОШ
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція»
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в ЗНЗ»
Навч.-метод.
семінар-тренінг
«Методика перевірки
відкритої частини
тестових завдань
ЗНО–2017
з англійської мови»
(спільно з ЛРЦОЯО)
Семінар-тренінг
для учасників
проекту «Лідер
освітніх інновацій»
за модулем
«Управління
змінами»
Семінар-тренінг
для учасників
проекту «Лідер
освітніх інновацій»
за модулем

27 січня

23

Інформація
на сайті ВІППО,
навч.-метод.
матеріали,
презентації

28 лютого

26

Інформація
на сайті ВІППО,
подача звіту
координаторам
проекту

02 березня

40

Програма,
матеріали тренінгу,
презентації

27 березня

13

Тестування
кандидатів
в екзаменатори
англійської мови

29 березня

33

Інформація
на сайті ВІППО,
навчальнометодичні
матеріали,
презентації

30 березня

33

Інформація
на сайті ВІППО,
навчальнометодичні
матеріали,

107

13

14

діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.

15

Відділ
інформатики
та ІКТ

16

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

17

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій та
координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.,
Приймачук Л. О.

18

«Лідерство
і управління
мотивацією
команди»
Семінар-тренінг
А. І. Богосвятської
«Ранок і вечір уроку»

презентації

30 березня

13

Круглий стіл

Семінар-тренінг
для учасників
проекту
м. Нововолинська
«Лідер освітніх
інновацій»
за модулем
«Лідерство
і управління
мотивацією команди»
Семінар-тренінг
учителів інформатики
«Впровадження
хмарних сервісів
в загальноосвітньому
навчальному
закладі»
Семінар-тренінг
вчителів географії
та природознавства
«Технології розвитку
критичного
мислення»
Семінар-тренінг
для учасників
проекту «Лідер
освітніх інновацій»
за модулем
«Ефективний
самоменеджмент»

06 квітня

23

Інформація
на сайті ВІППО,
навчальнометодичні
матеріали,
презентації

20 квітня

25

Методичні
рекомендації

26 квітня

19

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

04 травня

31

Інформація
на сайті ВІППО,
навчальнометодичні
матеріали,
презентації

Алгоритм роботи
уповноваженої особи
на пункті тестування
(спільно з ЛРЦОЯО)

04 травня

40

Опрацювання
«Технологічної
карти
уповноваженої
особи УЦОЯО»,
тестування,
сертифікація
Опрацювання
інструктивнометодичних
матеріалів «ІММ
для помічників,
відповідальних
за ПТ ЗНО–2017»,
тестування,
сертифікація
Інформація
на сайті ВІППО,
навчальнометодичні
матеріали,
презентації

19

Центр ЗНО
та МД,
Савчук О. І.,
Кутовий Р. С.

Технологічна карта
помічника
відповідального
за ПТ (спільно
з ЛРЦОЯО)

04 травня

31

20

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК

Семінар-тренінг
для учасників
проекту «Лідер
освітніх інновацій»
за модулем
«Управління

05 травня

31

108

21

22

23

(ММК),
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
Центр ЗНО
та МД,
Корнейко А. О.

проектом»
Технологічна карта
відповідального
за ПТ (спільно
з ЛРЦОЯО)

18 травня

31

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Муляр О. П.;
Рожищенський
районний
методичний
кабінет
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Семінар для
вчителів,
які працюють
у етнічно
неоднорідних
класах, «Методичні
аспекти формування
ключових
компетентностей
та культурної
обізнаності педагогів
у поліетнічному
середовищі»

23 травня

30

Проблемний семінар
з елементами
тренінгу
«Мотиваційна сфера
управлінської
культури керівника
навчального
закладу»
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» за проектом
Українського фонду
благополуччя дітей
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної освіти»
Обл. семінар-тренінг
для вчителів
пілотних шкіл
з питань
впровадження
Державного
стандарту початкової
загальної освіти
в новій українській
школі
Актуальні завдання
діяльності
психологічної
служби системи
освіти в сучасних
умовах

26 травня

29

Рекомендації
учасникам
семінару-тренінгу

30 травня

21

Інформація на сайті
ВІППО,
подача звіту
координаторам
проекту

11–14 липня

20

Тренінг

19 вересня

22

Інформація на сайті
ВІППО

24

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.

25

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

26

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Казмірчук Н. М.,
Приймак Ю. Д.
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Опрацювання
інструктивнометодичних
матеріалів «ІММ
для відповідальних
за ПТ ЗНО–2017»,
тестування,
сертифікація
Круглий стіл

27

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

28

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

29

30

31

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

32

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

33

Відділ
початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій та
координації
діяльності РМК

34

Семінар-тренінг для
вчителів основ
здоров’я
Любешівського
району «Викладання
курсу “Вчимося
жити разом”
в основній
та старшій школі
на засадах розвитку
життєвих навичок»
Семінар-тренінг
«Лідер освітніх
інновацій»

11 жовтня

40

Навчальнометодичні
матеріали,
презентації

12 жовтня

30

Програма,
матеріали тренінгу,
презентації,
інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт

Семінар-тренінг для
вчителів початкових
класів Луцького
району «Викладання
курсу “Вчимося
жити разом”
у початковій школі
на засадах розвитку
життєвих навичок»
(І частина)
Управлінська
культура керівника
навчального закладу

18 жовтня

20

Навчальнометодичні
матеріали,
презентації

25 жовтня

27

Рекомендації
учасникам
семінару-тренінгу

Семінар-тренінг для
вчителів економіки
«Інтегроване
навчання як метод
організації
навчальної
діяльності школярів
на уроках економіки
та фінансової
грамотності»
Лідерство
як складова
управлінської
культури керівника
навчального закладу
Теоретико-методичні
засади модернізації
початкової освіти в
умовах освітньої
реформи

26 жовтня

36

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

26 жовтня

31

Рекомендації
учасникам
семінару-тренінгу

31 жовтня

24

Методичні
рекомендації

Семінар-тренінг для
вчителів початкових
класів Луцького
району «Викладання
курсу «Вчимося
жити разом»

01 листопада

20

Навчальнометодичні
матеріали,
презентації

110

(ММК),
Поліщук Н. А.

35

36

Центр практичної
психології
і соціальної
роботи,
Приймак Ю. Д.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Муляр О. П.

у початковій школі
на засадах розвитку
життєвих навичок»
(ІІ частина)
«Булінг
як соціальнопсихологічна
проблема»
Методичні аспекти
формування
ключових
компетентностей
та культурної
обізнаності педагогів
у поліетнічному
середовищі

14 листопада

30

Інформація на сайті
ВІППО

14 листопада

40

Районний науковопрактичний
семінар-тренінг,
доповідь

Протягом року працівники Інституту провели 24 інструктивно-методичних наради:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

Назва заходу

Дата
проведення

Кількість
учасників

Форма
підведення
підсумків
Інструктивні
рекомендації
до участі у ХІІ
Всеукраїнському
фестиваліконкурсі
«Учитель року
з предметів
духовноморального
спрямування»
Розробка
рекомендацій
щодо добору
персоналу для
роботи на ПТ
та формування
бази
екзаменаторів
ЗНО

1

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

Настановча нарада
з питань організації
і проведення обласного
етапу та підготовки
до участі
у всеукраїнському етапі
конкурсу «Учитель
року – 2017 з предметів
духовно-морального
спрямування»

11 січня

19

2

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

25 січня

38

3

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

20 лютого

18

Інформація
на сайті ВІППО,
фотозвіт

4

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

Інструктивнометодична нарада для
відповідальних
за проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання у районах
(містах) та об’єднаних
територіальних
громадах області
Інструктивнометодична нарада про
організацію проведення
2-го (обласного) етапу
Всеукраїнського
конкурсу «Шкільна
бібліотека – 2017»
Інструктивнометодична нарада про
підсумки проведення
2-го (обласного) етапу
Всеукраїнського
конкурсу майстерності
педагогічних
працівників

15 березня

15

Інформація
на сайті ВІППО

111

5

Відділ виховної роботи,
Романюк Н. С.

6

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

7

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

8

Вітюк В. В.

9

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

10

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

11

Науково-дослідна
лабораторія освітніх
інновацій та координації

позашкільних
навчальних закладів
«Джерело творчості»
у номінації «Керівник
гуртка – 2017»
Інструктивнометодична нарада про
підсумки проведення
2-го (обласного) етапу
Всеукраїнського
конкурсу «Шкільна
бібліотека – 2017»
Нарада-семінар для
методистів районних
(міських) методичних
кабінетів «Організація
та проведення
державної підсумкової
атестації з математики
учнів 9-х класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
у 2016/2017
навчальному році»
Розширена нарада
для керівників освіти
області за участі
представників ВОДА
та правоохоронних
структур «Організація
взаємодії служб,
які забезпечують
діяльність ПТ у дні
проведення ЗНО 2017
року»
Семінар-нарада
керівників навчальних
закладів «Реалізація
компетентнісного
підходу в рамках
науково-педагогічного
проекту “Інтелект
України”»
Нарада-семінар для
методистів районних
(міських) методичних
кабінетів «Про
вивчення математики
у 2017/2018
навчальному році»
Інструктивнометодична нарада для
спеціалістів, методистів
з дошкільної освіти
РММК за підсумками
роботи у 2016/2017 н. р.
та основними
напрямками роботи
у 2017/2018 н. р.
Семінар-нарада
завідувачів РМК (ММК)
«Зміст, форми співпраці
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20 березня

19

Інформація
на сайті ВІППО,
фотозвіт

11 квітня

30

Виступ

11 травня

49

30 травня

18

Розробка
алгоритму
взаємодії служб
та організацій
у дні проведення
ЗНО–2017.
Інформація
на сайті ВІППО.
Пресконференція для
ЗМІ області
Виступ,
презентація;
база даних

08 червня

30

Виступ

14 червня

25

Інформація
на сайті ВІППО

20 червня

34

Розробка
програми,
організація

12

діяльності РМК (ММК),
Ткачук Н. М.
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.

13

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

14

Відділ гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.,
відділ освіти, молоді
та з питань фізичної
культури і спорту
Луцької
райдержадміністрації,
Врублевська О. Й.,
Сікора Н. М.
Кафедра теорії
та методики викладання
шкільних предметів,
Трачук Т. В.

15

16

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

17

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

18

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

ВІППО та методичних
служб області»
Семінар-нарада
завідувачів РМК
(ММК), керівників
методичних служб ОТГ
«Зміст, форми співпраці
ВІППО та методичних
служб області»
Інструктивнометодична нарада про
підсумки проведення
І етапу Всеукраїнського
конкурсу рукописів
навчальної літератури
для позашкільних
навчальних закладів
системи освіти
у 2017 році
Інструктивнометодична нарада
учителів зарубіжної
літератури та російської
мови, польської мови

Нарада-семінар для
вчителів математики
«Організація роботи
вчителя з математично
обдарованими дітьми»
Семінар-нарада для
методистів
з психологічної служби
«Актуальні завдання
діяльності
психологічної служби
системи освіти
в сучасних умовах»
Обл. інструктивнометодична нарада
завідувачів
районних/міських
методичних кабінетів,
відповідальних
за методичну роботу
в ОТГ, «Діяльність
методичних служб
в умовах реформування
освіти»
Інструктивнометодична нарада
«Особливості
організації навчальновиховного процесу
у початковій школі
в 2017/2018
навчальному році»
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20 червня

34

Виступ,
презентація

22 червня

30

Інформація
на сайті ВІППО,
фотозвіт

28 серпня

40

Круглий стіл,
вироблення
методичних
рекомендацій

Вересень

Виступ,
вироблення
методичних
рекомендацій

19 вересня

22

Виступи,
презентації

20 вересня

34

Розробка
програми,
організація

20 вересня

24

Методичні
рекомендації

19

20

Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
Кафедра теорії
та методики викладання
шкільних предметів,
Трачук Т. В.

21

Центр ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

22

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

23

Кафедра менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

24

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

Відповідальні
за проведення конкурсу
«Учитель року»

20 вересня

Нарада-семінар для
керівників методичних
об’єднань учителів
математики
«Організація підготовки
математично
обдарованих школярів
до інтелектуальних
змагань»
Нарада з відповідальними
за проведення ЗНО
у закладах професійнотехнічної освіти та ВНЗ
І–ІІ р. а., присвячена
питанням особливостей
процедур зовнішнього
незалежного
оцінювання 2018 року
Семінар-нарада
керівників навчальних
закладів «Зміст
управлінської
діяльності директора
школи в рамках
науково-педагогічного
проекту “Інтелект
України”»
Семінар-нарада
педагогічних
працівників НВК
«Ківерцівська ЗОШ І ст. –
Ківерцівська районна
гімназія» на тему
«Ключові зміни
в Законі України
“Про освіту”»:
механізми реалізації»
Інструктивнометодична нарада щодо
створення експозиції
закладів позашкільної
освіти в музеї освіти
Волині

Жовтень

30

Інформація
на сайті ВІППО,
фото
Виступ,
вироблення
методичних
рекомендацій

19 жовтня

35

Обговорення
проблемних
питань щодо
складання ДПА
у формі ЗНО
учнями
та студентами
ПТНЗ, ВНЗ І–ІІ р. а.

17 жовтня

20

Виступ,
матеріали
семінару

20 листопада

08 грудня

Виступ

15

Узагальнення
пропозицій

Протягом року працівники Інституту провели 16 майстер-класів:
№
з/п
1

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

Назва заходу
Особливості організації
навчання в рамках
компетентнісно
орієнтованої моделі
освітнього процесу:
«Організація навчання
основних методів
розв’язування
планіметричних задач»

Дата
проведення
Січень

114

Кількість
учасників
25

Форма підведення
підсумків
Майстер-клас,
вироблення
методичних
рекомендацій

2

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

3

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

4

Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.
Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ягенська Г. В.

5

6

7

8

9

10

11

Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.
Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.
Центр
практичної
психології
і соціальної
роботи,
Андрейчин С. Р.
Відділ початкового
навчання та
дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.

Особливості організації
навчання
в рамках компетентнісно
орієнтованої моделі
освітнього процесу:
«Організація навчання
основних методів
розв’язування
стереометричних
задач»
Використання
інноваційних
технологій в освітньому
процесі, управлінській
діяльності (директор
НВК с. Залізниця
Любешівського району
Кутинець С. Г.)

Січень

26

Майстер-клас,
вироблення
методичних
рекомендацій

17 січня,
18 травня,
18 грудня

22
21
19

Обмін думками

Творча майстерня
«Сучасні інноваційні
технології в початковій
школі»

07 лютого,
21березня,
29 листопада

19
22
25

Обмін думками

Для завідувачів ДНЗ
«Шляхи реалізації
парціальної програми
“Грайлик”»

16 лютого

33

Інформація на сайті
ВІППО

Реалізація
компетентнісного
підходу до вивчення
біології шляхом
використання
розвивальних
навчальних завдань
Використання
ужиткового хімічного
експерименту
у викладанні хімії
Інноваційна діяльність
вчителя в контексті
розвитку початкової
математичної освіти

09 березня

100

Майстер-клас

15 березня

19

Методичні
рекомендації

17 березня

19

Інформація на сайті
ВІППО

Арт-методи у корекцїї
когнітивних, емоційних
та поведінкових
порушень

29 березня

24

Презентація

Робота з кінетичним
піском як засіб
розвитку творчого
потенціалу педагога
і дітей дошкільного
віку
Розвиток пізнавальної
активності учнів
засобами
інтерактивних
технологій

Березень

27

Інформація на сайті
ВІППО

Березень

24

Інформація на сайті
ВІППО

115

12

13

14

15

16

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ягенська Г. В.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ягенська Г. В.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Формування
дослідницької
компетентності
школярів у процесі
вивчення біології

04 квітня

50

Майстер-клас

Мистецтво
моделювання
паперових художніх
композицій
Формування мотивації
до вивчення біології

10 квітня

29

Виступ, фотозвіт

27 квітня

20

Майстер-клас

Диференційований
підхід в навчанні:
проблеми,
пошуки, рішення

07 червня

29

Інформація на сайті
ВІППО

Формування співацьких
навичок учнів у процесі
роботи над шкільним
пісенним репертуаром

20 жовтня

25

Виступ, фотозвіт

Протягом року працівники Інституту провели 30 інших заходів:
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

2

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

3

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

4

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

5

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Назва заходу
Інформаційнометодичний семінар
«Сучасний підручник
як інструментарій
компетентнісно
орієнтованого
навчання: шляхи
ефективного
впроводження»
Мистецька вітальня
«Фундатор
українського музичного
мистецтва» (175 років
від дня народження
Миколи Лисенка,
видатного композитора,
диригента, педагога,
громадського діяча)
Круглий стіл
до 75-річчя від дня
народження В. Гея,
волинського
письменника
Круглий стіл
«Особливості роботи
з обдарованими учнями
на уроках польської
мови»
Мистецька вітальня
«Мисткиня сонячної
душі» (100 років від дня
народження Тетяни

Дата
проведення
16 лютого

Кількість
учасників
20

Форма підведення
підсумків
Методичні рекомендації

20 лютого

25

Круглий стіл, фотозвіт

28 лютого

22

Інформація на сайті
ВІППО

13 березня

18

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

31 березня

28

Круглий стіл, фотозвіт

116

6

7

8

9

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Кот Н. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

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

10

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.;
кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Муляр О. П.

11

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.;
Луцька
спеціалізована
школа І–ІІІ ст. № 5

Яблонської, української
художниці)
Портрет учителя: Марія
Іванівна Тарасюк,
заслужений працівник
освіти України
Круглий стіл
«Читацькоцентрична
парадигма викладання
зарубіжної літератури»
(до 25-річчя викладання
предмета «Зарубіжна
література» в
загальноосвітніх
навчальних закладах
України). Зустріч
з авторами підручників
та видавцями
Обласний конкурс
юних декламаторів
імені Юліуша
Словацького
ІV загальноукраїнський
диктант з польської
мови «Я пишу, Ти
пишеш, Ми пишемо
польською мовою»,
який проходить у
рамках програми «Biało
Czerwone ABC»
за підтримки Фонду
«Свобода і демократія»
(«Wolność i
Demokracja») та Сенату
Республіки Польща
Круглий стіл учителів,
які працюють
у поліетнічних класах,
«Доста! Здолай
упередження, відкрий
для себе рома!».
Формування соціальної,
громадянської
та полікультурної
компетентності
педагогів та учнів,
виховання
взаємоповаги,
толерантності»
Круглий стіл учителів
зарубіжної літератури
«Інтеграція навчального
процесу як засіб
формування
пізнавальної
компетентності учнів
на уроках зарубіжної
літератури» (до Днів
слов’янської писемності
та культури)

05 квітня

38

Інформація на сайті
ВІППО, на Волинському
телебаченні

11 квітня

31

Круглий стіл,
сертифікати учасників

25 квітня

55

Інформація у соцмережах

20 травня

190

Інформація на сайті
ВІППО, у газ. «Монітор
волинський»

24 травня

30

Круглий стіл

24 травня

24

Круглий стіл

117

12

13

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Стрільчук В. І.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

14

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

15

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

16

17

18

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

19

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.
Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.

20

21

Кафедра теорії
та методики
викладання

Портрет учителя:
Мілентина Леонідівна
Машковська,
заслужений вчитель
України

07 червня

43

Інформація на сайті
ВІППО, на Волинському
телебаченні

Круглий стіл учителів
української мови
та літератури,
присвячений 60-річчю
від дня народження
волинської письменниці
Ніни Горик
Круглий стіл учителів
української мови
та літератури,
присвячений 115-річчю
від дня народження
Юрія Яновського,
українського
письменника
і драматурга
Методичний фестиваль,
присвячений 125-річчю
від дня народження
академіка
М. П. Кравчука

08 вересня,
28 вересня

28

Інформація на сайті
ВІППО, сюжет
у «Волинських новинах»

12 жовтня

51

Інформація
на Волинському
телебаченні

Навч.-метод. семінар
«ЗНО–2018: формат
та особливості
підготовки»
Мистецька вітальня
«Життя, присвячене
пісні» (140 років від дня
народження Миколи
Леонтовича,
українського
композитора,
диригента, педагога,
громадського діяча)
Навч.-метод. семінар
вчителів географії
«Актуальні питання
вивчення курсу
географії “Україна
і світове господарство”,
9 клас»
Організація проведення
ХVII Всеукраїнського
радіодиктанту
національної єдності
Навч.-метод. семінар
вчителів хімії
«Особливості
викладання хімії
в контексті аналізу ЗНО
2017 року та перспектив
ЗНО 2018 року»
«7 кроків до
покращення роботи
прокуратури» та

19 жовтня

44

24 жовтня

24

Підготовка
презентаційних
матеріалів; інформація
на сайті ВІППО
Круглий стіл, фотозвіт

01 листопада

19

Методичні рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

09 листопада

27

Інформація у соцмережі
Facebook

10 листопада

26

Методичні рекомендації

28 листопада

25

Обласний конкурс
студентських робіт
(член комісії з перевірки

05 жовтня

118

22

23

24

25

шкільних
предметів,
Муляр О. П.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Березіна О. М.,
Остапйовський О. І.

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень та
розвитку освіти,
Романчук Г. Д.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

26

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

27

Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Кот Н. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

28

29

30

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

«7 кроків прокурора
назустріч суспільству»

робіт)

Панорама досвіду
«Соціалізація дітей
дошкільного віку
в процесі залучення їх
до енергозбереження»
Психологопедагогічний турнір для
вихователів ДНЗ
«Формування
соціальних навичок
як спосіб роботи
з проявами агресії в
дитячому середовищі»
Портрет учителя
«Волинянка на тлі
епохи: Ганна Семенівна
Маслай, заслужений
працівник освіти
України»
Круглий стіл учителів
української мови
та літератури,
присвячений,
присвячений 295-річчю
від дня народження
Григорія Сковороди,
українського
просвітителя, філософа,
поета, музиканта
Мистецька вітальня
«Будівничий української культури» (140 років
від дня народження
Гната Хоткевича, українського композитора,
фольклориста, педагога,
письменника)
Грані майтерності:
Михайло Хомович
Махомед, заслужений
працівник освіти
України

29 листопада

28

Інформація на сайті
ВІППО

30 листопада

30

Інформація на сайті
ВІППО

30 листопада

35

Інформація на сайті
ВІППО, на Волинському
телебаченні

07 грудня

25

Інформація на сайті
ВІППО

12 грудня

18

Круглий стіл, фотозвіт

15
грудня

37

Інформація на сайті
ВІППО, на Волинському
телебаченні

Обл. літературномистецьке свято «Різдво
йде!» для учнів, які
вивчають польську мову
Круглий стіл учителів
зарубіжної літератури
«Книжки – кораблі
думки, що мандрують
хвилями часу...»
Методичний діалог
«Формування у
вихованців навичок
спілкування
і ефективної взаємодії
з іншими дітьми,
дорослими людьми»

16 грудня

90

Інформація на сайті
ВІППО, у газ. «Монітор
волинський»

19 грудня

25

Дискусія, інформація
на сайті ВІППО

21 грудня

27

Інформація на сайті
ВІППО

119

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо
Авторські лабораторії
У 2017 році при ВІППО функціонувало 25 обласних авторських лабораторій, які
працювали за планами, затвердженими науково-методичною радою ВІППО (протокол № 1
від 16.02.2017 р.).
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.
Обласні авторські лабораторії створені на базі досвіду роботи педагогічних працівників,
що мають звання «заслужений вчитель України», переможців та лауреатів всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»:
– Бортник Аліни В’ячеславівни, вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради», переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2016». Проблема: Використання ППЗ на уроках математики як
ефективний ресурс вивчення математики;
– Балясевич Лариси Ярославівни, вчителя правознавства Луцької загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. № 15, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010», вчителяметодиста. Проблема: Соціалізація особистості через проблемно-ситуативне навчання;
– Бондаря Віталія Олексійовича, вчителя правознавства КЗ «Луцький НВК № 9»,
лауреата ІІІ (заключного) туру ХХ всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».
Проблема: Розвиток критичного мислення особистості засобами шкільної правової освіти;
– Бусел Світлани Володимирівни, вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук, вчителя-методиста.
Проблема: Формування читацької культури й активності учня як духовно розвиненої
особистості: авторська методика викладання літератури;
– Гах Оксани Степанівни, вчителя економіки КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради», вчителя-методиста. Проблема: Інтерактивні методики
викладання в курсі за вибором «Фінансова грамотність»;
– Денисюк Наталії Михайлівни, вчителя географії КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей Луцької міської ради», лауреата
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». Проблема: Реалізація творчого потенціалу
особистості на засадах діяльнісного підходу;
– Жумик Лідії Володимирівни, вчителя математики КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”Луцької міської ради Волинської
області», лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», вчителя-методиста.
Проблема: Активізація пізнавальної діяльності учнів через інноваційні технології;
– Косміної Таміли Іванівни, вчителя біології КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області»,
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переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012». Проблема:
Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів інформаційно-комунікаційними
засобами;
– Лабнюк Оксани Михайлівни, вчителя інформатики, КЗ «Луцький НВК № 9», переможця
ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013». Проблема: Розвиток
практичного мислення учня шляхом впровадження вільного програмного забезпечення та
технологій Web 2.0 в навчально-виховний процес;
– Лесик Лариси Яківни, вчителя фізики Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10 міста
Ковеля, вчителя-методиста. Проблема: Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів
при вивченні фізики;
– Лукашевської
Ірини
Василівни,
вчителя
зарубіжної
літератури
Луцької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 16, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2011». Проблема: Розвиток логічного мислення учнів як складова
формування креативної особистості школяра;
– Макарук Катерини Григорівни, вчителя української мови та літератури Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 10, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2010», вчителя-методиста. Проблема: Використання елементів лінгвістичного дослідження
як засіб формування навчальних компетентностей учнів;
– Піменової Тетяни Василівни, вчителя англійської мови КЗ «Луцька гімназія № 18
Луцької міської ради», лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012». Проблема:
Керування навчальною діяльністю учнів у процесі самостійного опанування вокабуляром на
уроках англійської мови;
– Поповича Юрія Васильовича, вчителя предмета «Захист Вітчизни» Волинського
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, переможеця ІІІ (заключного)
туру ХХІ всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». Проблема: Використання
проектних технологій на уроках з предмета «Захист Вітчизни»;
– Приходько Марини Іванівни, вчителя музичного мистецтва КЗ «Луцький НВК № 9»,
переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013», заслуженого вчителя України.
Проблема: Використання фольклорного матеріалу на уроках музичного мистецтва;
– Прокопів Наталії Анатоліївни, вчителя образотворчого мистецтва Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 12, лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2011». Проблема: Корекція проявів девіантної поведінки учнів на уроках образотворчого
мистецтва;
– Рашкевич Тетяни Василівни, вчителя образотворчого мистецтва Луківської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Турійського району, лауреата всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2007», вчителя-методиста. Проблема: Інноваційні підходи до викладання
образотворчого мистецтва в школі;
– Рибки Олени Борисівни, вчителя географії КЗ «Луцький НВК № 9», лауреата
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010», вчителя-методиста. Проблема:
Формування культури мислення засобами дослідницької діяльності на уроках географії;
– Рудницької Ольги Борисівни, вчителя української мови та літератури КЗ «Луцький
навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”, переможця
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002», заслуженого вчителя України. Проблема:
Навчально-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках української мови і літератури
як невід’ємний складник розвитку творчої особистості;
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– Сущика Михайла Михайловича, вчителя хімії Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Павлівка Іваничівського району, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2012». Проблема: Використання проблемного навчання як одного із засобів
формування пізнавального інтересу у процесі вивчення хімії;
– Теплякової Світлани Миколаївни, вчителя трудового навчання КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ст. №10 – професійний ліцей Луцької міської
ради». Проблема: Реалізація творчого ресурсу особистості засобами уроків трудового
навчання;
– Трофимчук Світлани Вікторівни, вчителя англійської мови Луцької гімназії № 18,
лауреата всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», вчителя-методиста. Проблема:
Роль сучасного автономного вчителя у формуванні сучасного автономного учня;
– Ягенської Галини Василівни, вчителя біології Луцької гімназії № 21 ім. М. Кравчука,
переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005», заслуженого вчителя України.
Проблема: Формування дослідницьких умінь учнів в процесі викладання біології;
– Ягодинець
Наталії
Олексіївни,
вчителя
початкових
класів
Ковельської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 1, переможця ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2011», заслуженого вчителя України. Проблема: Формування
природознавчої компетентності молодших школярів;
– Янчук Ольги Адольфівни, вчителя образотворчого мистецтва КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради». Проблема: Здоров’язбережні
технології сучасного уроку образотворчого мистецтва.
Школа резерву керівних кадрів
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

2

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

3

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)
«Наукова організація
праці керівника
навчального закладу.
Навчальнопедагогічна
документація та
вимоги до її ведення»
(проблемний семінар
– заняття школи
резерву керівних
кадрів району)
«Організаційна
культура навчального
закладу. Управлінська
культура його керівника» (проблемний
семінар – заняття
школи резерву
керівних кадрів міста)

Дата
проведення

Кількість
учасників

Форма
підведення
підсумків
Методичні
рекомендації

16 березня

26

03 квітня

28

Тестовий контроль

04 травня

25

Тестовий контроль
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4

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

5

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

6

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

«Комунікативна
компетентність
керівника закладу
освіти. Конфлікти та
шляхи їх вирішення»
(проблемний семінар
– заняття школи
резерву керівних
кадрів міста)
«Маркетингова
діяльність керівника
навчального закладу»
(проблемний семінар
– заняття школи
резерву керівних
кадрів району)
«Інноваційні
технології
в управлінській
діяльності закладів
освіти. Підготовка та
проведення засідання
педагогічної ради»
(проблемний семінарзаняття школи
резерву керівних
кадрів району)

16 червня

27

Тестовий контроль

04 жовтня

28

Обмін досвідом
застосування
у своїй діяльності
форм та методів
освітнього
маркетингу

19 жовтня

22

Тестовий контроль

Школа молодого педагога
Протягом року працівники Інституту організували і провели 15 засідань школи молодого
педагога (вихователя, психолога тощо):
№
з/п
1

2

3

4

5

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Відділ початкового
навчання
та дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.
Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Мацюк Л. М.

Відділ фізикоматематичних

Назва заходу
Обл. школа молодого
вчителя математики
з проблеми
«Проектування
професійної
самоосвіти вчителя
математики»
Школа молодого
педагога «Творча гра
як засіб освітнього
впливу на дитячу
особистість»
Особливості
використання
релігійного аспекту
в навчальновиховному процесі
Семінар-тренінг
молодих учителів
біології та хімії
«Розвиток
мотиваційної сфери
школярів при
вивченні біології
та хімії»
Обл. семінарпрактикум учителів

Дата
проведення
Лютий,
квітень,
вересень,
грудень

Кількість
учасників
30

Форма підведення
підсумків
Методичні
рекомендації

09 лютого

28

Інформація на сайті
ВІППО

13 квітня

15

Тестовий контроль

19 жовтня

11

27 квітня

19

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

12 травня

19

Методичні
рекомендації,
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дисциплін,
Савош В. О.

6

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

7

Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

8

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

9

Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.,
Мацюк Л. М.

10

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

11

12

Відділ виховної
роботи,
Дикий О. Ю.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.

13

Відділ
інформатики

фізики (стаж роботи
до 3-х років)
«Особливості
використання
вчителями фізики
сучасних технологій
навчання у системі
неперервної освіти»
Семінар-практикум
молодих учителів
географії «Екскурсії
як важлива складова
навчально-виховного
процесу з географії
та природознавства»
Проблемний семінар
молодих учителів
географії
«Організація
пізнавальної
діяльності учнів
методами
інтерактивного
навчання»
Школа молодого
педагога «Соціалізація
дітей дошкільного
віку в процесі
залучення їх до
енергозбереження»
Семінар-практикум
молодих учителів
біології та хімії
«Формування
пізнавального
інтересу школярів
до вивчення біології
та хімії шляхом
дослідницької
діяльності»
Школа молодого
педагога учителів
зарубіжної
літератури
«Сучасний урок
зарубіжної
літератури: традиції
та інновації»
Школа вчителя
фізичної культури
Школа молодого
педагога учителів
української мови
та літератури
«Застосування
інноваційних освітніх
технологій на уроках
української мови
та літератури»
Школа молодого
педагога

інформація на сайті
ВІППО

17 травня

8

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

20 вересня

12

Методичні
рекомендації

20 вересня

25

Інформація на сайті
ВІППО

26 вересня

11

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

27 вересня

17

Круглий стіл

27 вересня

10

Інформація на сайті
ВІППО

03 жовтня

16

Круглий стіл

08 листопада

35

Методичні
рекомендації
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та ІКТ

14

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

15

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Мочкіна Л. І.

«Розв’язування
олімпіадних задач
з інформатики
та інформаційних
технологій»
Школа молодого
педагога учителів
іноземних мов «Нова
якість та стандарти
навчання іноземних
мов у сучасній
загальноосвітній
школі»
Школа молодого
педагога (історія)
«Нестандартні
форми проведення
уроку історії»

09 листопада

50

Круглий стіл,
інформація на сайті
ВІППО

12 грудня

16

Інформація на сайті
ВІППО

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду
В 2017 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду дев’ять
педагогів та педагогічних колективів області:
Адреса досвіду
П. І. Б., посада,
навчальний заклад
Войцеховський Віктор Володимирович, вчитель
фізичної культури Волинського обласного ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою
Данилюк Оксана Миколаївна, методист
районного методичного кабінету відділу освіти
Ківерцівської РДА
Дирекція Заборолівської ЗОШ
І–ІІІ ст. Луцького району
Іллюшик Василь Віталійович, директор
Колонської загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. імені Сергія Дармофала
Іваничівського району
Лойко Сергій Іванович, вчитель математики
НВК «загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 1 –
гімназія» смт Іваничі
Осіюк Валентина Олександрівна, вчитель фізики
Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2
смт Ратне
Сарабуна Алла Антонівна, заступник директора
з виховної роботи Павлівської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. Іваничівського району
Сусь Сергій Іванович, вчитель математики
Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Янчук Ольга Адольфівна, вчитель
образотворчого мистецтва КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 23 Луцької
міської ради», переможця обласного етапу
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2015»

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

Романюк Н. С.
Гуменюк М. У.
Шинкарук І. В.

Трачук Т. В.

Савош В. О.
Майко С. М.
Трачук Т. В.

Червінська Н. Л.

Завершено перший рік вивчення досвіду 21 педагога та педагогічних колективів області:
Адреса досвіду
П. І. Б., посада, навчальний заклад
Антонюк Світлана Михайлівна, бібліотекар
Комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс “загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської ради»
Борох Світлана Петрівна, вихователь
дошкільного навчального закладу № 2
м. Каменя-Каширського
Бортнік Аліна В’ячеславівна, вчитель
математики Комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради»
Вілюк Світлана Миколаївна, заступник
директора з виховної роботи Загальноосвітньої
школи І–ІІІ ст. с. Борочиче Горохівського
району
Горбач Алла Євгеніївна, вчитель географії НВК
«Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум Нововолинської міської ради»
Дирекція закладу КЗ «Луцька гімназія № 21
імені М. Кравчука Луцької міської ради»
Кантор Тетяна Володимирівна, директор
Нововолинської спеціальної загальноосвітньої
школи № 9 Волинської обласної ради

Клепанчук Оксана Володимирівна, практичний
психолог ОЗ НВК «Колківська загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. – ліцей» Маневицького району
Колективний досвід дошкільного навчального
закладу № 26 м. Луцьк
Круковець Лариса Іванівна, вчитель німецької
мови Княгининівської спеціалізованої школиінтернату І–ІІІ ст. «Центр освіти
та соціально педагогічної підтримки»
Науменко Анатолій Михайлович, учитель
фізичної культури Загальноосвітньої школи
І–ІІІ ст. с. Лище Луцького району
Нестерук Надія Феодосіївна, вчитель зарубіжної
літератури та російської мови Загальноосвітньої
школи І–ІІ ст. с. Любешівська Воля
Любешівського району
Ніщик Юліана Вадимівна, вчитель інформатики
Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Раків Ліс
Камінь-Каширського району
Пугач Роман Іванович, вчитель географії
Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Піщане Камінь-Каширського району
Радобенко Вікторія Ярославівна, вчитель
біології Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
с. Дуліби Турійського району

Тема досвіду

Відповідальний

Шкільна бібліотека –
інформаційний центр навчального
закладу

Романюк Н. С.

Формування сенсорно-пізнавальної
компетенції у дітей дошкільного
віку
Використання ППЗ на уроках
математики як ефективний ресурс
вивчення предмета

Березіна О. М.

Самовиховання та саморозвиток
особистості школяра в системі
виховної роботи «Школи
життєтворчості, життєтворчих
стосунків»
Інтерактивні форми навчання
в контексті оптимізації процесу
викладання географії
Управлінський супровід реалізації
завдань проблемного питання
навчального закладу
Забезпечення оптимального
корекційної-розвиткового простору
як умова успішного
самоствердження особистості
школяра з особливостями
психофізичного розвитку
Програма інтерактивних занять з
розвитку лідерських якостей
старшокласників «Мистецтво бути
першим»
Морально-етичне виховання
як складова громадянської освіти
дітей дошкільного віку
Організація роботи
з обдарованими дітьми

Никитюк І. В.

Підвищення ефективності техніки
гри у баскетбол дітей середнього
шкільного віку
Розвиток комунікативних
здібностей учнів на уроках
зарубіжної літератури і російської
мови з використанням інноваційних
методів навчання
Розв’язування чисельних
і оптимізаційних задач
за допомогою табличного
процесора
Формування інформаційної
компетентності засобами ІКТ
на уроках географії
Інноваційний підхід до формування
пізнавальної активності школярів
на уроках біології

Дикий О. Ю.
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Трачук Т. В.

Григор’єва Н. В.
Шинкарук І. В.
Барановська Р. Є.

Андрейчин С. Р.

Шинкарук І. В.
Гешеліна Т. Б.

Бондарук Л. М.

Остапчук Л. І.,
Гісь І. В.
Григор’єва Н. В.
Мацюк Л. М.

Рафалович Галина Федосіївна, вчитель біології
Загальноосвітньої школи І–ІІ ст. с. Ощів
Горохівського району
Редкоус Ірина Євгеніївна, методист
з початкового навчання відділу освіти, молоді
та з питань фізичної культури і спорту Луцької
районної державної адміністрації

Організація дослідницької
діяльності учнів на уроках біології

Мацюк Л. М.

Організація системи методичної
роботи з вчителями початкових
класів Луцького району

Єндрощук С. М.

Садовий Микола Віталійович, вчитель історії
ОЗ НВК «Колківська загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – ліцей» Маневицького району
Скороход Жанна Калениківна, директор
Підгайцівського НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – гімназія» Луцького району
Степанченко Майя Василівна, вчитель фізики
Володимир-Волинської гімназії імені
Олександра Цинкаловського ВолодимирВолинської міської ради
Ступчик Зоя Романівна, вчитель англійської
мови Нововолинської гімназії Нововолинської
міської ради

Активізація опорних знань
на уроках історії

Мочкіна Л. І.

Створення освітнього середовища
для інтелектуального розвитку
особистості учня
Формування творчої
компетентності учнів на основі
інтеграції природничих дисциплін

Гуменюк М. У.

Інтерактивні форми роботи
на уроках англійської мови

Бацмай С. А.

Савош В. О.

Протягом року в Інституті працювало 13 творчих груп, творчих майстерень, зокрема:
Творча група вчителів французької мови «Нова якість та стандарти навчання
іноземних мов у сучасній загальноосвітній школі».
Засідання 21 вересня, ВІППО.
Результати роботи: 1) створення орієнтовної схеми календарно-тематичного плану з
урахуванням змін у програмах; 2) розробка плану уроку; 3) визначення алгоритму
оцінювання навчальних досягнень учнів; 4) пілотування навчальних матеріалів з французької
мови для початкової школи у рамках проекту «100 шкіл – 25 вчителів французької мови» у
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Бужани Горохівського району. (Ураєва І. Г.).
Творча група вчителів української мови та літератури «Застосування інноваційних
освітніх технологій на уроках української мови та літератури» (11 учасників).
Засідання: 30 березня, 24 жовтня, ВІППО.
Результати роботи: вивчення досвіду використання інноваційних технологій на уроках
словесності; впровадження їх у шкільну практику та ознайомлення з інноваціями під час
курсової перепідготовки вчителів. (О. О. Сова).
Творча група вчителів зарубіжної літератури (в рамках Всеукраїнського проекту
«Філологічний Олімп») «Мотивація навчальної діяльності учнів як умова формування
пізнавального інтересу та літературних компетенцій на заняттях зарубіжної літератури»,
«Візуалізація навчального матеріалу у процесі аналізу та інтерпретації художнього тексту на
уроках зарубіжної літератури».
Засідання: 28 лютого, 21 грудня, ВІППО.
Результати роботи: вивчення кращих напрацювань та впровадження у їх шкільну
практику, ознайомлення з перспективним досвідом під час курсової перепідготовки вчителів,
творче опрацювання. (Бондарук Л. М.).
Творча майстерня вчителя зарубіжної літератури Бусел С. В., вчителя ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук, «Мотивація навчальної
діяльності учнів як умова формування пізнавального інтересу та літературної компетентності
на заняттях зарубіжної літератури».
127

Під час курсової підготовки вчителів, на семінарах, круглих столах.
Результати роботи: видання посібника з методики викладання зарубіжної літератури
«Путівник учителя зарубіжної літератури, або Методика успіху, натхнення, радості»;
розробки тренінгових занять для вчителів-словесників: «Проблема мотиваційного
забезпечення викладання літератури в школі», «Ініціативність та підприємливість як ключові
компетентності сучасного навчально-виховного процесу». (Бондарук Л. М.).
Творча група вчителів історії «Інноваційні технології викладання історії в школах».
Засідання: 19 квітня, 12 вересня, ВІППО. Матеріали здано в журнал «Педагогічний пошук»
та електронну газету «Педагогічні роздуми». (Мочкіна Л. І.).
Творча група вчителів історії з підготовки підручника з історії України для 9 класу.
Засідання: 24 січня, 21 березня, ВІППО. Видано підручник з грифом МОНУ. (Мочкіна Л. І.).
Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі
напрацювання педагогів Волині, що викладають КДМС». Засідання: 26 травня, ВІППО.
Результати роботи: визначення переможців ХXІ обласної виставки дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети
ДМС». (Рудь О. В.).
Творча група вчителів інформатики «Використання вільного програмного
забезпечення в школі».
Творча група вчителів інформатики «Організація та проведення Волинської учнівської
Інтернет-олімпіади». Підготовлено методичні рекомендації.
Школа фахової майстерності «Професійний саморозвиток учителя математики в
неперервній педагогічній освіті».
Діяльність школи була спрямована на вдосконалення професійної компетентності
вчителів математики. Значна увага приділялась формуванню мережевої культури педагога.
На заняттях школи розроблено науково-методичні рекомендації вчителям щодо формування
інтегративної якості особистості, яка поєднує загальну культуру роботи з інформацією,
уміння використовувати мережеві інтернет-технології для створення освітнього середовища і
яка проявляється у взаємодії з усіма учасниками педагогічного процесу через наставницьку
діяльність. Визначено критерії формування основ змісту мережевої культури педагога:
ціннісне ставлення до мережевої педагогічної діяльності, технологічна активність у мережі
та використання мережевих технологій для професійного саморозвитку.
Створено спільноту «Вчителі математики Волині» в соціальній мережі «Facеbook».
Засідання: 20 січня, 10 березня, 12 вересня, 15 листопада, ВІППО.
Результати роботи: оновлено (доповнено) збірник нестандартних задач специфічної
тематики на електронних носіях.
Оновлено матеріали навчального видання «Збірник завдань для атестаційних письмових
робіт з математики. 9 клас»: укладено нові тестові завдання відкритої форми, частину третю
варіантів 1–12. Зміст завдань відповідає державним вимогам до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів з математики.
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.
Оновлено збірник нестандартних задач специфічної тематики на електронних носіях.
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Розроблено методичні рекомендації методистам районних (міських) методичних
кабінетів, керівникам ЗНЗ, вчителям щодо організації роботи з математично обдарованими
дітьми. (Трачук Т. В.).
Творча майстерня вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Інноваційні технології
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». (Муляр О. П.).
Творча група вчителів географії та економіки «Метод кейсів – інноваційна освітня
технологія навчання». (Григор’єва Н. В., Гребенюк Т. С.).
Засідання: 11 січня, 5 квітня, ВІППО.
Результати роботи: видано методичні рекомендації «Метод кейсів – інноваційна освітня
технологія навчання географії та економіки»
Творча група вчителів мистецьких предметів «Формування здоров’язберігаючих
компетенцій школярів на мистецьких уроках».
Засідання: 15 грудня, ВІППО.
Результати роботи: узагальнено матеріали з досвіду роботи вчителів образотворчого
мистецтва. (Червінська Н. Л.).
3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо
Учитель року – 2017
Організація підготовки та проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», «Біологія»,
«Музичне мистецтво». (Січень-лютий, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.,
Єндрощук С. М., Остапчук Л. Р., Тирак Р. О., Червінська Н. Л.).
Проведення тренувальних зборів переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика»,
«Біологія», «Музичне мистецтво». (Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.,
Єндрощук С. М., Остапчук Л. Р., Тирак Р. О., Червінська Н. Л.).
Підготовка матеріалів переможців ІІ (обласного) туру до участі у заключному турі
конкурсу. (Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Єндрощук С. М.,
Остапчук Л. Р.,Тирак Р. О., Червінська Н. Л.).
Забезпечення участі у заключному турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» в
номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», «Біологія», «Музичне мистецтво». (Квітень,
Шинкарук І. В., м. Київ).
Свято вшанування учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». (Квітень,
Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М., Червінська Н. Л.).
Науково-методичний супровід організації та проведення ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». (Вересень – грудень, Шинкарук І. В.,
Майко С. М.).
Проведено перший та другий (обласний) тури всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2017»: «Музичне мистецтво», «Біологія», «Інформатика», «Початкова освіта».
У першому турі Конкурсу взяли участь 337 педагогів області: «Початкова освіта» – 167,
«Музичне мистецтво» – 41, «Інформатика» – 67», «Біологія» – 62.
У другому (обласному) турі Конкурсу брали участь 53 педагоги з п’ятнадцяти районів та
міст Ковеля, Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська; трьох об’єднаних
територіальних громад – Устилузької, Смолигівської, Зимненської та Княгининівської
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спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки». З них: 12 педагогів у номінації «Біологія», 11 – «Музичне мистецтво», 17 –
«Початкова освіта», 13 – «Інформатика».
Учасники обласного туру мають такі кваліфікаційні категорії:
– 16 вищу;
– 17 – першу;
– 16 – другу;
– 4 – категорію «спеціаліст».
З них 8 учителів мають педагогічні звання.
Порівняно з попереднім Конкурсом склад учасників обласного туру за педагогічним
стажем змінився у сторону молодих педагогів: 22 мають стаж до 10 років; освітяни, які
працюють від 10 до 20 років, – 19 осіб; 12 учасників мають стаж понад 20 років.
Серед учасників обласного туру Конкурсу – 25 педагогів із сільських шкіл, 8 – учителі
шкіл селищ міського типу та 20 – міських (16 – гімназій, 3 – ліцеїв).
Відділи освіти Локачинської, Луцької, Ковельської райдержадміністрацій, управління
освіти Луцької та Нововолинської міських рад представили учасників у всіх чотирьох
номінаціях Конкурсу.
Успішно виступили вчителі міста Луцька, які стали переможцями у трьох номінаціях та
лауреатами в одній. Переможцем однієї номінації став педагог Маневицького району.
Лауреатами у трьох номінаціях стали педагоги міста Нововолинська; у двох – міста
Володимира-Волинського; в одній – Ківерцівського, Любешівського, Любомльського,
Горохівського, Локачинського, Луцького, Рожищенського та Старовижівського районів,
м. Ковеля, Устилузької ОТГ, Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст.
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Слід відмітити активну роботу з творчими педагогами методичних кабінетів міст Луцька
(Лещенко З. Б.) та Нововолинська (Хвіщук О. В.), Маневицького (Пацаманюк С. В.),
Ковельського (Марцинюк Н. А.), Локачинського (Журавлюк В. М.) та Луцького
(Врублевська О. Й.) районів.
З 23 січня по 17 лютого 2017 року на базі ЗНЗ міста Луцька проходив другий (обласний)
тур Конкурсу. Вагому організаційну роботу щодо створення належних умов проведення
конкурсних випробувань проведено Волинським інститутом післядипломної педагогічної
освіти (Олешко П. С.), методичним кабінетом управління освіти Луцької міської ради
(Лещенко З. Б.), комунальними закладами «Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради» (Дубина О. Д.), «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія
№ 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради» (Кардаш М. М.), «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» (Ковальчук О. О.), «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської ради» (Скороход С. А.).
Учасники продемонстрували фахову майстерність у таких конкурсних випробуваннях:
«Майстер-клас», «Практична робота», «Навчальний проект», «Письмова робота», «Урок» та
«Самоаналіз уроку». Журі Конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників,
глибоку обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі
дидактики, методики викладання відповідних предметів, розуміння головної мети освіти –
реалізації нової стратегії навчання як важливої складової розвитку особистості, створення
освітньої моделі, яка б відповідала потребам сьогодення. Свої ідеї і творчі знахідки вони
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вдало втілювали під час проведення майстер-класів, конкурсних уроків, демонструючи
інноваційні форми роботи.
Районні (міські) та обласний тури підтвердили значимість Конкурсу у виявленні та
підтримці творчої праці педагогічних працівників, підвищенні їх професійної майстерності,
популяризації педагогічних здобутків, приверненні уваги громадськості, органів влади до
освітянських проблем, засвідчили піднесення ролі вчителя у суспільстві.
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 ХІІ Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2017». (25 лютого,
Сташенко М. О., Рудь О. В., ВІППО).
Член журі обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017».
(Лютий-березень, Никитюк І. В.).
Секретар журі обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017».
(Лютий-березень, Романюк Н. С.).
Обласний етап всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу» – 20 учасників. (18–19 травня, Княгининівська
спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ст. «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»
Волинської обласної ради, Дикий О. Ю.).
Голова журі ХXІІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» у номінації «Позашкільна освіта». (Травень, Поліщук Н. А.).
Учасник оргкомітету, голова журі ХXІІ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Мистецтво» (оцінено
73 роботи). (Травень, Червінська Н. Л.).
Учасник оргкомітету, член журі ХХІІ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Виховна робота. Позашкільна
освіта» (оцінено 180 робіт). (Травень, Никитюк І. В.).
Учасник оргкомітету, секретар журі ХХІІ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Шкільна бібліотека» (оцінено 38
робіт). (Травень, Романюк Н. С.).
Учасник оргкомітету, секретар журі ХХІІ обласної виставки дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Виховна робота. Позашкільна
освіта» (оцінено 180 робіт). (Травень, Погонська О. М.).
Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка – 2017» здійснювались на виконання наказу Міністерства освіти і
науки України від 29 грудня 2016 р. № 1690 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело
творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2017”» та наказу управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації від 13 січня 2017 року № 6 «Про
проведення 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
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працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник
гуртка – 2017”» .
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації від 13 квітня 2017 року № 219 «Про підсумки 2-го (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2017”» визначено переможців
обласного етапу в номінаціях:
– «Керівник гуртків науково-технічного напряму (гуртки спортивно-технічного профілю)»
– Ковальчука Сергія Ігоровича, керівника гуртка «Юний картингіст» комунального закладу
«Луцький міський Центр науково-технічної творчості Луцької міської ради»;
– «Керівник гуртків науково-технічного напряму (гурток інформаційно-технічного
профілю)» – Ковальчук Наталію Вікторівну, керівника гуртка інформатики Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації;
– «Керівник гуртків та секцій дослідницько-експериментального напряму наукового
відділення філософії та суспільствознавства (секція “Філософія”)» – Клімук Ірину
Миколаївну, кандидата філософських наук, керівника секції філософії комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук»;
– «Керівник гуртків та секцій дослідницько-експериментального напряму наукового
відділення філософії та суспільствознавства (секція “Журналістика”)» – Теребус Оксану
Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри соціальних комунікацій
факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, керівника секції журналістики комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук»;
– «Керівник гуртків науково-технічного напряму (гурток предметно-технічного
профілю)» – Хільчук Жанну Євгеніївну, керівника гуртків початкового технічного
моделювання Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти,
науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.06.2017 № 938 «Про
підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2017”»
переможцями другого (очного) туру 3-го етапу Конкурсу від Волинської області стали:
Ковальчук Сергій Ігорович, керівник гуртка «Юний картингіст» комунального закладу
«Луцький міський Центр науково-технічної творчості Луцької міської ради»; Ковальчук
Наталія Вікторівна, керівник гуртка інформатики, Хільчук Жанна Євгеніївна, керівник
гуртків початкового технічного моделювання Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
(Січень – березень, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО).
Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році здійснювалась
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 2017 р. № 181 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2017 році» та наказу управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 84
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«Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році».
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації від 06 липня 2017 року № 433 «Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у
2017 році» визначено переможців І етапу конкурсу у категоріях:
«Навчальні програми» за дослідницько-експериментальним напрямом:
– рукопис навчальної програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального
напряму секції «Українська мова» Тарасюк Тетяни Миколаївни, керівника секції української
мови комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»;
«Навчальна література» за дослідницько-експериментальним напрямом:
– рукопис методичної розробки «Формування дослідницьких умінь учнів у секції
“Фольклористика”» Коваль Оксани Миколаївни, керівника секції фольклористики
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»;
– рукопис методичних рекомендацій «Наукова робота з фольклористики» Кулібаби Ольги
Андріївни, методиста комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»;
«Навчальна література» за науково-технічним напрямом:
– рукопис методичної розробки «Графічна підготовка в початковому технічному
моделюванні» Гаврилюк Алли Аполлінаріївни, методиста Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації;
«Навчальна література» за художньо-естетичним напрямом:
– рукопис навчально-методичного посібника «Основи композиції» Кузьмича Степана
Миколайовича, керівника гуртка Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької
творчості;
– рукопис методичної розробки «Патріотичне виховання в позашкільному закладі
засобами декоративно-прикладного мистецтва» Байдюк Наталії Ростиславівни, керівника
студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Волинського державного центру естетичного
виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
– рукопис альбома-розробки зразкової студії «Чарівна соломка» Тимощук Олени
Анатоліївни, керівника зразкової студії «Чарівна соломка» Будинку школяра Любомльської
районної ради;
– рукопис методичних рекомендацій «Сприйняття образотворчого мистецтва» Черній Лесі
Яківни, керівника гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації;
«Навчальна література» за військово-патріотичним напрямом:
– рукопис методичних рекомендацій «Проведення дитячо-юнацької військовопатріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)» Кльоца Миколи Миколайовича, завідувача відділу
Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації. (Березень – червень, Никитюк І. В., Погонська О. М.).
4. 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;
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– впровадження ефективних методик, засобів і технологій для навчання, виховання і
розвитку обдарованої молоді;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють з
обдарованими дітьми;
– науково-методичне забезпечення роботи педагогів з обдарованою молоддю;
– організація, проведення та фінансування всеукраїнських учнівських олімпіад і
конкурсів;
– проведення інтелектуальних змагань для обдарованої учнівської молоді, сприяння участі
у всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;
– узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи навчальних закладів нового
типу з питань організації роботи з обдарованими дітьми.
В Інституті склалася певна система роботи з обдарованими дітьми, зокрема:
– розроблено завдання для проведення ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад;
– забезпечено організаційне проведення ІІІ (обласного) етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад;
– проведено відбірково-тренувальні збори до ІV етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад;
– організовано участь команд Волинської області у ІV етапі всеукраїнських учнівських
олімпіад.
Узагальнений аналіз участі команди Волинської області в ІІІ та IV етапах
всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 н. р.
Загальна кількість учнів, які брали участь у ІІІ етапі олімпіад, – 1477.
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Порівняльні дані про участь команд Волинської області в ІV етапі
всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014–2017 роках
№
з/п

Предмет

Кількість учасників

Кількість переможців

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

1

Українська мова

6

6

6

4

3

2

1

1

2

Історія

6

6

2

3

5

2

1

1

3

Правознавство

4

2

4

5

2

2

1

1

4

Англійська мова

3

3

2

3

1

1

2

2

5

Іспанська мова

4

2

2

1

1

1

6

Німецька мова

5

4

2

1

2

3

1

–

7

Французька мова

3

4

2

2

1

2

–

–

8

Математика

6

6

6

6

3

2

2

1

9

Фізика

4

6

7

5

4

4

5

2

10

Хімія

6

4

6

5

4

3

4

1

11

Біологія

8

7

9

5

2

2

7

4

12

Географія

7

7

6

8

4

5

5

4

13

Інформатика

3

3

3

4

–

1

1

1

14

Економіка

3

2

5

4

2

2

4

3

15

Трудове навчання

2

2

2

2

–

2

2

1

16

Польська мова і література

3

2

2

–

–

2

17

Астрономія

2

2

2

3

–

2

1

3

18

Російська мова і література

4

3

1

1

–

2

–

1

19

Екологія

4

5

4

3

4

3

2

2

20

Інформаційні технології

2

2

4

4

2

2

1

1

Всього

82

77

77

72

40

42

41

32
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Підготовка 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. Взяло участь 56 волинських школярів.
Вибороли: 2 перших, 2 других, 3 третіх місця. (27–28 квітня; 01–02 червня, Сташенко М. О.,
Рудь О. В., Національний університет «Острозька академія»).
К-ть
Всього перемож- 1
ців
4
2
0

2

3

Середній
бал

0

2

263,3

0

2

2

250,6

0

0

0

0

немає

7

1

3

3

268,6

2

0

0

0

0

115,0

1

3

0

0

0

0

116,7

1

0

1

1

0

0

1

220,0

0

0

1

1

0

0

0

0

17,0

0

1

1

1

3

2

0

0

2

202,3

10 Луцький район

0

1

2

2

5

3

1

1

1

311,0

11 Любешівський район

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0,0

12 Любомльський район

1

2

1

0

4

2

0

0

2

106,0

13 м. Володимир-Волинський

1

0

1

1

3

1

0

1

0

186,7

14 м. Ковель

0

1

1

1

3

1

0

0

1

124,3

15 м. Луцьк

0

3

2

1

6

5

0

3

2

329,0

16 м. Нововолинськ

0

1

1

1

3

1

0

0

1

112,0

17 Маневицький район

0

1

1

1

3

2

1

1

0

376,7

18 Княгинівська спеціалізованна школаінтернат
19 Нововолинський ліцей-інтернат

0

0

2

1

3

2

0

1

1

298,0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

171,3

20 Ратнівський район

1

0

1

1

3

1

1

0

0

150,3

21 Рожищенський район

0

2

0

1

4

4

0

1

3

261,8

22 Старовижівський район

2

0

0

1

3

0

0

0

0

34,3

23 Турійський район

0

1

1

1

3

0

0

0

0

0,0

24 Шацький район

0

0

0

0

0

0

0

0

0

немає

25 Володимир-Волинська спеціалізована
школа-інтернат І–ІІІ ст.
26 Люблинецький НВК

0

0

0

1

1

1

0

0

1

302,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

немає

№

Назва району, міста

8

9

10

11

1 Волинський обласний ліцей з посиленою 0
військово-фізичною підготовкою
2 Волинський ліцей-інтернат Волинської
2
обласної ради
3 Володимир-Волинський район
0

1

1

2

1

1

3

7

4

0

0

0

0

4 Горохівський район

4

0

1

4

8

5 Іваничівський район

0

1

0

1

6 Камінь-Каширський район

0

1

1

7 Ківерцівський район

0

0

8 Ковельський район

0

9 Локачинський район

27 Інтернет-олімпіада
Всього

0

0

0

0

0

0

0

0

0

немає

11

17

21

30

79

39

4

13

22

167,5

Проведення «Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики» (листопадгрудень). Супровід сайта дистанційної олімпіади. Налагодження тестування на базі системи
Ejudge.
– Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики».
– База даних участі у Волинській обласній учнівській інтернет-олімпіада з інформатики у
2017 року.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назва району, міста
Волинський обласний ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
Володимир-Волинський район
Горохівський район
Іваничівський район
Камінь-Каширський район
Ківерцівський район
Ковельський район
Локачинський район
Луцький район
Любешівський район
Любомльський район
м. Володимир-Волинський
м. Ковель
м. Луцьк
м. Нововолинськ
Маневицький район
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат
Нововолинський ліцей-інтернат
Ратнівський район
Рожищенський район
Старовижівський район
Турійський район
Шацький район
Інші області
Разом

0

0

0

10 11 Всього
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
15
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
23

3
0
4
12
0
0
0
3
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0
2
0
2
1
0
36

1
9
7
1
3
0
0
7
2
0
0
5
5
19
1
1
2
0
6
1
0
12
1
1
84

2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0
2
3
23
0
2
0
0
1
2
0
0
1
0
46

7

8

Олімпіада з інформатики – 2017
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9

1
0
3
0
0
0
0
2
2
0
1
0
1
21
1
2
0
1
6
0
0
2
1
0
44

7
11
20
15
3
0
0
14
6
0
1
12
9
87
2
6
2
1
13
5
0
17
4
1
236

ІV етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики
2–5 квітня у Рівному відбувся ІV, завершальний етап Всеукраїнської олімпіади з
інформатики. Всього в змаганнях узяло участь 127 учнів. Олімпіада проходила в два етапи,
на кожному з яких олімпійцям пропонували розв’язати по чотири задачі. Друге місце
виборов Ковальчук Максим, учень 10 класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району Волинської області.
Олімпіада з інформаційних технологій 2017 року
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва району, міста
Військовий ліцей
Волинський ліцей-інтернат
Зимнівська ОТГ
Устилузька ОТГ
Горохівський
Іваничівський
Камінь-Каширський
Ківерцівський
Ковельський
Локачинський
Луцький
Любешівський
Любомльський
м. Володимир-Волинський
м. Ковель
м. Луцьк
м. Нововолинськ
Маневицький
Княгининівська спеціалізована школаінтернат
Нововолинський ліцей-інтернат

7

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

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

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

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

2
5
1
2
5
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2

К-сть
місць
2
3
0
0
2
1
1
0
0
1
2
0
1
0
2
2
2
1
0

1

0

1

2

2

9
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10

11

Всього

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

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

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

Середній
бал
36,25
34,54
25,05
18,7
22,15
19,025
32,125
24,85
11,7
23,875
39,275
21,2
28,75
24,35
27,7
39,875
35,025
29
15,15

0

1

1

36,225

1

2

3

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ратнівський
Рожищенський
Старовижівський
Турійський
Володимир-Волинська спеціалізована
школа-інтернат І–ІІІ ст.
Люблинецький НВК
Шацький
Володимир-Волинський
Прилісненська ОТГ
Разом

0
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
0
0
0

1
0
0
1
0

1
1
1
1
2

2
4
2
2
2

0
4
2
0
0

0
0
0
0
0

0
3
0
0
0

0
1
2
0
0

18,475
32,9125
31,175
15,75
25,35

0
0
0
0
1

0
0
0
0
6

0
1
0
0
6

0
0
0
0
19

0
0
1
0
27

0
1
1
0
59

0
0
0
0
28

0
0
0
0
3

0
0
0
0
7

0
0
0
0
18

0
5,5
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ІV етап Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій
ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій проходив у
м. Суми 27–31 березня. Третє місце виборов Домбровський Юрій, учень 11 класу
Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради.
Масові заходи для учнівської молоді
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; Міжнародний мовнолітературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок» тощо.
Українська мова і література
– V Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка. ІІІ етап (обласний) –
190 осіб (146 учнів ЗО, 20 учнів ПТЗО, 24 студенти ЗВО. Переможці: І ст. – 7 учнів ЗСЗО,
2 учні ЗПТО, 4 студенти ЗВО; ІІ ст. – 14 учнів ЗО, 3 учні ПТЗО, 4 студенти ЗВО; ІІІ ст. – 22
учні ЗО, 3 учні ЗПТО, 4 студенти ЗВО; IV етап – фінальний – 34 особи (21 учень ЗО, 3 учні
ЗПТО, 10 студентів ЗВО. Переможці: І – 3 особи, ІІ – 3 особи, ІІІ – 11 осіб. (Сова О. О.).
ХVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. ІІІ етап (обласний) –
271 учень ЗО: 200 учнів ЗО, 37 учнів ПТЗО, 34 студенти ЗВО. Переможців – І ст. –
15 (9 учнів, 2 учні ЗПТО, 4 студенти ЗВО). (Сова О. О.)
ІV етап (загальнонаціональний) – 45 осіб: 27 учнів ЗО, 6 учнів ЗПТО, 12 студентів ЗВО.
Переможці: І ст. – 1 учениця; ІІІ ст. – учениця ЗО. (Сова О. О.).
Координація Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (04 березня) та «Соняшник–
вчитель (24 жовтня). (Сова О. О.).
Організаційний та науково-методичний супровід проведення Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої!». (Сова О. О., Мочкіна Л. І.).
Історія України
ІІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (cічень, 53 учасники в номінації
«Історія України і державотворення», на ІV етапі – два призові місця. (Мочкіна Л. І.).
Правознавство
Організаційне забезпечення проведення фінального етапу ХV Всеукраїнського турніру
юних правознавців (жовтень-листопад). (Оніщук О. Р.).
Організаційне забезпечення проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних
суспільствознавців «Кришталева сова». (Оніщук О. Р.).
Організаційне забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу учнівських есе «Права
людини крізь призму сучасності» (червень-вересень). (Оніщук О. Р.).
Польська мова і література
Обласний конкурс юних декламаторів імені Юліуша Словацького – 46 учнів ЗО та
8 студентів СНУ ім. Лесі Українки. Переможці: І – 4; ІІ – 8 осіб, ІІІ – 7 осіб. (Бондарук Л. М.).
Участь учнів у Міжрегіональному етапі конкурсу (м. Кременець, Тернопільська обл.).
Переможці: І – 2, ІІ – 2, ІІІ – 2 учасники. (http://www.monitor-press.com/ua/extensions/s5-tabshow/5530-18518.html). (Бондарук Л. М.).
Обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» для учнів, які вивчають польську
мову. Орієнтовно 80 учасників. (Бондарук Л. М.).
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Зарубіжна література
Координація проведення ІІ Міжнародної гри зі світової (української і зарубіжної)
літератури «Sunflower» – 2017 для учнів 1–11 класів. 30 листопада. 2888 учасників.
(Бондарук Л. М.).
Проведено в області Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок у
2016/2017 н. р. (весняний і осінній етапи)». (Савош В. О. – координатор в області та
м. Луцьку).
Взято участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із фізики, Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки (16–17 березня). (Савош В. О.).
Організовано та проведено VІІІ Міжнародну природознавчу гру «Геліантус – 2017»
(15 листопада). До участі у грі залучено 4287 учнів із 189 загальноосвітніх навчальних
закладів області. (Кащенюк М. Р.).
Організовано та проведено ІV етапу XXXVІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології. Кількість учасників – 120. (Григор’єва Н. В., Кащенюк М. Р., Мацюк Л. М.,
Гребенюк Т. С.).
Проведено, взято участь у ХІV обласній математичній олімпіаді імені М. П. Кравчука
(заочний тур – січень–травень, очний – листопад), XХ Всеукраїнському турнірі юних
математиків. Організовано і проведено відбірково-тренувальні збори з підготовки та
формування команди школярів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
математики (лютий).
Забезпечено науково-методичний супровід та організаційну діяльність обласної школи
для обдарованих дітей з математики для учнів 1–4, 5–7 класів на базі ВІППО. Проведено
практичні заняття з розв’язування нестандартних задач математичних олімпіад для учнів
Горохівського, Іваничівського, Ківерцівського, Рожищенського, Луцького, Любешівського,
Турійського і Локачинського районів, міста Луцька, Волинського ліцею-інтернату.
Створено спільноту «Юні математики Волині» в соціальній мережі «Facеbook».
Проведено семінари-практикуми для вчителів математики (за запитами вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів районів, міст).
Організовано проблемний семінар «Аналіз підходів до розв’язування задач
Всеукраїнського турніру юних математиків» для вчителів математики – керівників команд,
які беруть участь у відбіркових етапах Всеукраїнського турніру юних математиків.
У фінальному етапі ХХ Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора
М. Й. Ядренка стала призером збірна команда Волинської області (друге місце).
В індивідуальному рейтингу представник команди зайняв перше місце.
Взято участь у роботі оргкомітету (секретар) ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання (Варемчук В. Я., 23–28 березня, м. Полтава).
Взято участь у роботі оргкомітету (секретар) ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з астрономії (Савош В. О, 03–07 квітня, м. Одеса).
Взято участь у роботі оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з фізики СНУ імені Лесі
Українки (02 жовтня – 09 грудня). (Савош В. О.).
Здійснено науково-методичний супровід проведення та взято участь у роботі журі
фінального етапу XXVІ Всеукраїнського турніру юних фізиків (Савош В. О., 23–28
листопада, м. Луцьк, ВІППО).
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Миколайчук А. В.

Погонська О. М.

Миколайчук А. В.

Обласний етап
VІІІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської
та студентської
молоді імені
Тараса Шевченка
Фінальний етап
ХХVІ Всеукраїнського турніру
юних фізиків

Луцьке ВПУ
будівництва
та архітектури

11 листопада

Член оргкомітету

ВІППО

23–28 листопада

Фінальний етап
ХХVІ Всеукраїнського турніру
юних фізиків

ВІППО

28 листопада

Член оргкомітету,
організація
та проведення:
збір відомостей,
координація
роботи, реєстрація,
забезпечення
харчування,
супровід учасників
тощо
Урочисте закриття
турніру

5. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних
закладів освіти
У 153 закладах загальної середньої освіти області запроваджено інклюзивну форму
навчання, відкрито 279 інклюзивних класів, у яких навчається 311 дітей з особливими
освітніми потребами.
З метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, що
працюють в умовах інклюзивної форми навчання, проведено курси підвищення кваліфікації,
якими охоплено 16 асистентів учителів.
Головними завданнями курсової підготовки були:
– 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.
Для активізації освітнього процесу на курсах, посилення практичної діяльності
проводилися лекції (класичні, інтерактивні, проблемні тощо), практичні, 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 ЗЗСО, ЗДО з інклюзивними
класами, групами, де слухачі мали можливість ознайомитися із системою роботи
інклюзивного ЗЗСО, ЗДО: специфікою роботи, плануванням, досвідом роботи асистентівучителів, вихователів з інклюзивного навчання; відвідали цикл уроків, занять, ознайомились
із методикою, плануванням корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми
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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 року курси підвищення кваліфікації пройшли 125 працівників таких категорій:
– вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл – 77;
– логопедів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл та ЗДО–27;
– вихователів груп продовженого дня та пришкільних інтернатів – 21.
Для удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників шкілінтернатів, спецшкіл, НРЦ, груп продовженого дня та пришкільних інтернатів організовано
3 групи курсів підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів та спецшкіл, 1 група
логопедів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл та ЗДО, 1 група 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 з 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.
Для активізації навчального процесу на курсах, посилення практичної діяльності
проводилися лекції (класичні, інтерактивні, проблемні тощо), практичні та семінарські
заняття, майстер-класи, конференції з обміну досвідом, індивідуальні та групові
консультації, самостійна робота, тестування, виконання і захист творчих робіт.
Значна увага приділялася педпрактиці на базі інтернатних навчальних закладів, ЗЗСО,
ЗДО, де слухачі ознайомилися із системою роботи вчителів-логопедів, вихователів шкілінтернатів, спецшкіл, НРЦ, вихователів груп продовженого дня, специфікою їх роботи,
плануванням, із досвідом роботи кращих педагогів, вихователів, відвідати цикл виховних
заходів, спортивно-оздоровчих годин, самопідготовок, логопедичних занять, а також
ознайомились із методикою, плануванням роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами, вихованцями шкіл-інтернатів, спецшкіл та НРЦ.
VІ. Навчально-методична діяльність
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
Навчальний процес забезпечували:
– 29 працівників кафедр (з них: 3 доктори наук, 25 кандидатів наук і 6 старших
викладачів);
– 40 методистів Інституту післядипломної педагогічної освіти;
– 48 викладачів СНУ імені Лесі Українки (з них: 6 докторів наук, 46 кандидатів наук і
3 старших викладачі);
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– 6 викладачів інших вищих навчальних закладів. Це: ЛНТУ, Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна» та інші. З них: 4 кандидати наук;
– 22 працівників дошкільних навчальних закладів;
– 3 викладачі Луцького педагогічного коледжу;
– 5 працівників РМК, ММК;
– 2 працівники Управління освіти, науки та молоді;
– 111 вчителі навчальних закладів області;
– 25 працівників інших установ.
Навчально-методичне забезпечення:
Всього проведено атестаційних курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів.
З них:
очної форми
очно-дистанційної форми
дистанційної форми
проведено тематичних (проблемних) курсів підвищення кваліфікації
проведено авторських курсів
проведено тренінг-курсів
проведено інших форм підвищення кваліфікації
Кількість груп /слухачів курсів, які враховують вимоги
підготовки до нової української школи, за категоріями:
Директори (заступники директорів)
Вчителі початкових класів
Психологи
Вчителі…..
тематичні/авторські
Інше

Кількість
груп
10
23
4
–
–
–

161
21
–
8
2
–
–
Кількість
слухачів
252
688
124
–
–
–

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
Використання освітнього навчального простору «Офіс 365». (Остапчук Л. Р.).
Підтримка та використання дистанційних курсів у системі Moodle (відділ інформатики та
ІКТ). (Остапчук Л. Р.).
Супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі «Мережеві
технології навчання». (Остапчук Л. Р.).
Супровід очно-дистанційних курсів учителів інформатики на платформі «Система
дистанційного навчання ВІППО». (Остапчук Л. Р.).
Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання.
(Педагогічні та науково-педагогічні працівники Інституту).
Наповнення і систематичне опрацювання навчально-методичного забезпечення дисциплін
та спецкурсів: «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», «Особливості
використання релігійного аспекту в загальноосвітньому навчальному закладі»,
«Міжконфесійні взаємини в освітньому менеджменті», для очно-дистанційної форми
навчання. (Протягом року, Рудь О. В.).
3. Методичне забезпечення навчального процесу
Напрями, за якими працював відділ:
145

– забезпечення підвищення ефективності курсової підготовки педагогічних кадрів у
системі післядипломної педагогічної освіти;
– діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області у Волинському
ІППО та Університеті менеджменту освіти НАПН України;
– сучасні технології навчання та нові підходи до викладання на курсах підвищення
кваліфікації;
– сприяння впровадженню у навчальний процес активних та інтерактивних форм роботи,
розширенню практики в навчально-виховних закладах на базі перспективного педагогічного
досвіду;
– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, комплектуючи групи слухачів з урахуванням їх освіти, фаху, стажу роботи,
рівня професійної підготовки, результатів діагностики та індивідуальних запитів і потреб.
За даний період працівниками відділу:
– визначена необхідна кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації на 2017 рік;
– надавалась методична допомога з питання курсової підготовки відділам (управлінням)
освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів);
– підготовлена і надіслана заявка на курси підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України у 2018 рік
(63 чоловіки);
– 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 у розрізі районів;
– постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової підготовки
освітян області.
У напрямку очно-дистанційної форми навчання у 2017 році було зроблено:
– оновлення та удосконалення функціоналу платформи для дистанційного навчання;
– оновлення навчально-методичного та дидактичного забезпечення на платформі;
– розроблено новий електронний навчальний курс за категорією «Вчителі художньої
культури (інтегрований курс “Мистецтво”)» та пройдено його апробацію.
Заплановано 21 навчальну групу за очно-дистанційною формою навчання (274 слухачі).
Заплановано 15 потоків курсів (161 навчальна група за очною формою навчання та 21 – 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;
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– оформлення та ведення обліку документів на слухачів за індивідуальною формою
навчання;
– проведення вихідного тестування;
– підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про курси підвищення кваліфікації
згідно з категоріями;
– перевірка журналів обліку роботи курсів кожної з груп;
– організаційно-роз’яснювальна робота зі слухачами курсів щодо правил внутрішнього
розпорядку;
– облік роботи викладачів-погодинників та навчального навантаження викладачів кафедр;
– своєчасна подача фінансових документів на погодинну оплату курсів, семінарів,
масових заходів;
– заповнювались картки персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах
погодинної оплати.
Циклограми

проведення організаційної та навчальної роботи під час проведення курсів підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів при ВІППО за очною (рис. 1)
та очно-дистанційною (рис. 2) формами навчання

Кількість навчальних груп та слухачів згідно з фаховою підготовкою за рік

Рис. 1
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Рис. 2
Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації за очною
формою навчання у 2017 році
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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 географії
Вчителі географії та економіки
Вчителі географії та природознавства
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Кількість
груп

Кількість
слухачів

10
1
4
3
3
3
11
4
7
1
11
5
9
2
2
2
2

252
28
97
73
77
77
277
103
176
19
293
139
219
41
45
48
50

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Вчителі хімії
Вчителі біології та екології
Вчителі біології, хімії та екології
Вчителі курсів духовно-морального спрямування
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

46
73
58
59
668
526
82
40
192
88
124
16
21
77
27
60
52

2
3
2
3
23
18
3
2
8
4
4
1
1
3
1
2
2

Кількість навчальних груп та слухачів
курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною
формою навчання у 2017 році
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Категорія слухачів
Педагоги-організатори та класні керівники
Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів
Вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни
Вчителі основ здоров’я та захисту Вітчизни (для груп
дівчат)
Вчителі художньої культури (інтегрований курс
“Мистецтво”)
Вчителі початкових класів
Вчителі української мови і літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі історії та правознавства
Вчителі англійської мови
Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці
Вчителі географії і природознавства
Вчителі біології та екології
Вчителі інформатики
Практичні психологи та соціальні педагоги
Всього
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Кількість
навчальних
груп
1
2
1
2

Кількість
слухачів
за планом
13
25
9
30

1

16

7

2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
21

21
17
16
28
18
23
11
13
20
14
274

24
11
16
22
24
25
9
9
22
8
265

Виконано
10
27
11
40

Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області
за 2017 рік

Очно-дистанційна
форма навчання

Виконання

План

Виконання

План

Виконання

План

Виконання

План

Виконання

Очна форма
навчання

Очно-дистанційна
форма навчання

План

1

В.-Волинський

Виконання

Очна форма
навчання

Очна форма
навчання

Назва районів, міст
області

Рік

План

№
з/п

ІІ півріччя

Очно-дистанційна
форма навчання

І півріччя

61

60

8

9

32

35

9

2

93

95

17

11

2

Горохівський

143

159

10

8

91

86

13

7

234

245

23

15

3

Іваничівський

67

70

17

17

40

41

19

17

107

111

36

34

4

К.-Каширський

201

203

6

5

133

130

8

7

334

333

14

12

5

Ківерцівський

149

153

9

19

102

97

8

8

251

250

17

27

6

Ковельський

97

98

-

3

72

62

169

160

7

Локачинський

66

78

2

5

35

37

101

115

2

5

8

Луцький

156

153

1

2

90

84

1

246

237

1

3

9

Любешівський

129

137

-

1

81

75

2

210

212

2

3

10

Любомльський

132

117

-

-

79

62

211

179

150

2

3

11

Маневицький

193

198

13

11

123

120

15

13

316

318

28

24

12

Ратнівський

147

151

2

2

89

84

1

2

236

235

3

4

13

Рожищенський

92

87

6

6

69

65

7

8

161

152

13

14

14

Старовижівський

84

86

-

3

69

61

1

153

147

15

Турійський

67

74

9

7

47

28

13

114

102

16

Шацький

42

40

-

2

18

51

60

55

17

м. В.-Волинський

54

62

4

8

34

42

1

2

88

104

5

10

18

м. Ковель

111

102

9

11

66

66

3

1

177

168

12

12

19

м. Луцьк

350

378

10

13

241

244

9

16

591

622

19

29

20

м. Нововолинськ

77

83

19

18

43

54

8

6

120

137

27

24

21

ПТНЗ

46

42

3

2

26

13

3

72

55

6

2

22

Школи інтернатного
типу
Інші

123

93

5

58

41

181

134

5

1

69

13

69

13

2588

2693

4235

274

23

Всього

149

19

7
159

1638

1542

125

106

4226

4
28

20
2

265

4500

Разом

Методичне видання «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті
реалізації стратегії національно-патріотичного виховання» (матеріали обласної практичної
конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування). (Лютий, Сташенко М. О.,
Рудь О. В.).
Методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального спрямування «Конспекти
уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів
духовно-морального спрямування – 2017». (Квітень, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Методичне забезпечення до спецкурсу «Управлінська культура керівника навчального
закладу»: науково-методичне видання. (Червень, Лук’янчук Г. Я.)
Система практичних занять з освітнього маркетингу та методики «Здатність бути
лідером» для керівників навчальних закладів – слухачів курсів підвищення кваліфікації.
(Серпень – жовтень, Вознюк В. С.).
Методичне забезпечення спецкурсу «Тероризм і суспільство: актуальність проблеми».
(Вересень – жовтень, Вознюк В. С.).
Методичний збірник «Конспекти уроків з основ християнської етики для 6 класу»
(На допомогу вчителю). (Жовтень, Сташенко М. О., Рудь О. В.).
Методичне забезпечення до спецкурсу «Моніторинг якості освіти» (навчальнометодичний матеріал: моделі, схеми, презентації). (Грудень, Лук’янчук Г. Я.).
Презентація до спецкурсу «Формування корпоративної культури в навчальному закладі»
та до теми «Організаційна культура» навчальної дисципліни «Техніка управлінської
діяльності». (Протягом року, Турчик І. В.).
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з метою підготовки їх до
профільного вивчення предмета проводили на курсах інформатики та на семінарах
(обласних, районних, міських) тренінги:
– Технології програмування. (Гісь І. В.).
– Хмарні технології навчання. (Остапчук Л. Р.).
– Microsoft Virtual Academy. (Остапчук Л. Р.).
– Методика викладання інформатики. (Остапчук Л. Р.).
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– Використання вікі-технологій в освіті. (Остапчук Л. Р.).
– Розв’язування задач. (Гісь І. В.).
– Методики підготовки школярів до участі в інтелектуальних змаганнях з інформатики.
(Гісь І. В.).
– Основи візуального програмування. (Гісь І. В.).
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
За звітний період в експериментальних навчальних закладах проведено
№
з/п
1

Підрозділ,
відповідальний
Кафедра
педагогіки
та психології,
Вітюк В. В.

2

Кафедра
педагогіки
та психології,
Вітюк В. В.
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.

3

4

5

Кафедра
педагогіки та
психології,
Вітюк В. В.

6

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Назва заходу
Семінар-тренінг
«Реалізація компетентнісного підходу в умовах
реформування освіти»
(КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс № 9
Луцької міської ради»)
Педагогічна рада (КЗ
«Луцький навчальновиховний комплекс № 9
Луцької міської ради»)
Семінар-тренінг для
педагогів КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради»
Семінар-тренінг для
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс
загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Проблемний семінар
«Професійне зростання
педагогів як стратегія
управління освітнім
закладом» (Княгининівська спеціалізована
школа-інтернат І–ІІІ ст.
«Центр освіти та
соціально-педагогічної
підтримки»)
Проблемний семінар
«Корпоративна культура
як інструмент
педагогічного
менеджменту»
КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс № 26
Луцької міської ради
Волинської області»
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Дата
проведення
04 січня

Кількість
учасників
40

Форма підведення
підсумків
Матеріали тренінгу,
фотозвіт

10 січня

90

Виступ, презентація

10 січня

30

Програма семінарутренінгу. Фотозвіт

11 січня

20

Програма семінарутренінгу, фотозвіт

11 січня

70

Виступ, презентація,
робота з творчою
групою

13 січня

140

SWOT-аналіз
поточної ситуації в
навчальному закладі.
Анкетування
педагогів на
підготовчому етапі
дослідноекспериментальної
роботи

7

Кафедра
педагогіки
та психології,
Турчина Л. І.

8

Кафедра
педагогіки
та психології,
Остапйовський О. І.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

9

10

11

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

12

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

13

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

Засідання творчої групи
«Особливості
моделювання
професійної діяльності
сучасного педагога»
Засідання творчої групи
«Корекційні технології
в умовах інклюзивної
освіти»
Наук.-практ. конф.
«Впровадження
вчителями НВК № 10 на
уроках і в позаурочний
час прогресивних
педагогічних концепцій,
інноваційних технологій,
моделей, оптимальних
форм і методів у систему
морально-духовного
виховання учнів»
Формування мотивації
на здоровий спосіб
життя школярів в умовах
інноваційного освітнього
середовища

17 січня

40

Матеріали тренінгу,
фотозвіт

20 січня

12

Виступ, презентація

24 січня

39

Обговорено і схвалено
шкільну програму
«Морально-духовне
виховання учнів
5–8-х класів»

25 січня,
20 червня

15

Проведено 1 засідання
творчої групи,
педраду

Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс
загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ст. –
правознавчий ліцей
з посиленою фізичною
підготовкою Луцької
міської ради. Апробація
акмеологічних
технологій в практику
діяльності педагогічного
колективу
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ст.
№ 15 Луцької міської
ради Волинської
області»

26 січня

9

Презентації,
інтерактивні вправи
для уроків

«Ківерцівська ЗОШ І ст.
– Ківерцівська районна
гімназія»

06 лютого,
20 квітня,
27 вересня
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02 лютого,
15 жовтня

15

Проведено 2 засідання
творчої групи
та педраду, заняття
психологопедагогічного
семінару з елементами
тренінгу на тему
«Удосконалення
навиків педагогічної
взаємодії»
Засідання творчої
групи вчителів,
надання методичних
рекомендацій
та діагностичного
інструментарію щодо
проведення вхідного
діагностування учнів
8–9-х класів
та педагогічного
колективу

14

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

Розширене засідання
творчої групи педагогів
НВК № 10 з проблеми
«Модель випускника
ліцею»

15 лютого

14

15

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

16 лютого

50

16

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

21 лютого

40

Виступ, презентація,
робота з творчою
групою

17

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

22 лютого

120

Виступ, презентація

18

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

Лютий–
Березень

82

Аналіз підсумків
проведеної
діагностики

19

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

10 березня

34

Рекомендації,
презентації

20

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій

Проблемний семінар
«Професійне зростання
педагогів як стратегія
управління освітнім
закладом» (Люблинецька спеціалізована
школа-інтернат І–ІІІ ст.
«Центр освіти та
соціально-педагогічної
підтримки»)
Проблемний семінар
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
інноваційної моделі
регіональної післядипломної освіти»
(Затурцівська спеціальна
загальноосвітня школаінтернат «Центр освіти
та соціальнопедагогічної підтримки»)
Семінар-практикум
«Готовність педагогів до
змін в умовах реалізації
Концепції «Нова
українська школа» (КЗ
«Луцький навчальновиховний комплекс
«Гімназія № 14» Луцької
міської ради Волинської
області»)
Організація і проведення
діагностики готовності
педколективу до роботи
в режимі експерименту
(КЗ «Луцький НВК»
ЗОШ I–III ст. № 22 –
ліцей Луцької міської
ради)
Семінар для педагогічних
працівників КЗ
«Луцький навчальновиховний комплекс
загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ст. –
правознавчий ліцей
з посиленою фізичною
підготовкою Луцької
міської ради» «Мистецтво
самоменеджменту
педагога»
Засідання творчої групи
педагогів комунального
закладу «Луцька

10 березня

20

Програма засідання.
Проект моделі
превентивного
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Розроблено модель
випускника ліцею
з позиції моральнодуховного виховання
особистості, шкільну
програму «Моральнодуховне виховання
учнів 9–11-х класів»
Виступ, презентація,
робота з творчою
групою

21

та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.
Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

22

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

23

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

24

Кафедра
педагогіки
і психології,
Остапйовський О. І.

25

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

26

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

27

Кафедра
педагогіки

загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради»

середовища ЗНЗ

Проблемний семінар
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
інноваційної моделі
регіональної післядипломної освіти» для
Головненської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату «Центр
освіти та соціальнопедагогічної підтримки»
Методичний практикум
для педагогів школи
«Компетентність
і компетенція» (КЗ
«Луцький НВК» ЗОШ
I–III ст. № 22 – ліцей
Луцької міської ради)
Настановчий семінар для
класних керівників
і класоводів (5–11 класи)
«Компетентнісний підхід
у системі виховання»
(КЗ «Луцький НВК»
ЗОШ I–III ст. № 22 –
ліцей Луцької міської
ради)
Засідання творчої групи
«Особливості багатовимірного аналізу
досягнень учня
інклюзивного класу»
(КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 20» Луцької міської
ради)
Семінар-практикум
«Інноваційний потенціал
учителя – шлях до
формування
компетентностей
школярів» (НВК
«Локачинська загальноосвітня школа I–III ст. –
гімназія» Локачинської
районної ради
Волинської області)
Педагогічна рада «Зміст
діяльності педагогічного
колективу щодо формування компетентнісного
підходу у навчанні»
(КЗ «Луцький НВК»
ЗОШ I–III ст. № 22 –
ліцей Луцької міської
ради)
Педагогічна рада «Про
толерантну педагогіку
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15 березня

50

Виступ, презентація,
робота з творчою
групою

15 березня

76

Виступ, презентація

15 березня

28

Виступ, презентація

17 березня

12

Виступ, презентація

21 березня

40

Виступ, презентація

30 березня

80

Виступ, презентація

31 березня

55

Виступ, презентація,
робота з творчою

і психології,
Луцюк А. М.

28

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

29

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.
Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

30

31

32

33

34

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Ясінська Н. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Миць М. Я.
Кафедра
педагогіки
і психології,
Остапйовський О. І.

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

у виховному просторі
НВК» (НВК «Локачинська загальноосвітня
школа I–III ст. –
гімназія» Локачинської
районної ради
Волинської області)
Семінар-практикум
«Соціальнопсихологічний клімат
як елемент
корпоративної культури
навчального закладу»
Участь в педагогічній
раді за результатами
інноваційного проекту
в НВК «Ківерцівська
ЗОШ І ст. – Ківерцівська
районна гімназія»

групою

31 березня

145

Психологопедагогічні
діагностування
педагогів

31 березня

30

Матеріали виступу.
Схвалення шкільного
проекту «Працюй
і будеш
винагороджений»

Круглий стіл дирекцій
НВК «Локачинська
загальноосвітня школа
I–III ст. – гімназія»
Локачинської районної
ради та КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
I–III ст. № 23» Луцької
міської ради
з обміну досвідом щодо
організації дослідноекспериментальної
роботи (смт Локачі)
«Моделювання
конкурентоспроможної
особистості школяра
в умовах інноваційного
освітнього середовища»
ЗОШ І–ІІІ ст. м. Устилуг

07 квітня

11

Виступ

12 квітня

10

Проведено засідання
творчої групи

20 квітня,
23 травня,
01 грудня

20

Засідання творчої
групи, семінарипрактикуми, дві статті

Круглий стіл «Аналіз
виконання основних
заходів, передбачених
планом роботи творчої
групи та програмою
дослідно-експериментальної роботи»
(КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 20» Луцької міської
ради)
Круглий стіл
за результатами І етапу
експерименту
у КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 3 Луцької
міської ради Волинської
області»

11 травня

30

Виступ

16 травня

20

Матеріали круглого
столу
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35

Кафедра
педагогіки
та психології,
Остапйовський О. І.

36

Кафедра
педагогіки
та психології,
Луцюк А. М.

37

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

38

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

39

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

40

Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

41

Науково-дослідна
лабораторія

Конференція, експертиза дослідноекспериментальної діяльності «Соціалізація
дітей з особливими
потребами» (КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 20» Луцької
міської ради)
Засідання творчої групи
у форматі дискусійної
трибуни «Вироблення
стратегії і тактики
роботи на II (формувальний) етап дослідноекспериментальної
роботи» (КЗ «Луцький
НВК» ЗОШ I–III ст.
№ 22 – ліцей Луцької
міської ради)
Підготовка звітів
за формувальним
етапом у Любомльській
загальноосвітній школі
І–ІІІ ст. № 3
Любомльської районної
ради», КЗ «Луцька
гімназія № 21 імені
Михайла Кравчука
Луцької міської ради»
Розробка документів
на проведення дослідноекспериментальної
роботи за темою
«Моделювання
інноваційного
педагогічного процесу
як умова розвитку
інтелектуально-творчого
потенціалу особистості»
у ВолодимирВолинському НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 3 – ліцей»
Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Наук.-метод. семінар
«Теоретико-методичні
засади формування
корпоративної культури
як інструменту
педагогічного
менеджменту
в навчальному закладі»
Засідання творчої групи
педагогів НВК
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17 травня

55

Виступ, презентація

25 травня

14

Виступ, корекція
плану роботи на
II (формувальний)
етап дослідноекспериментальної
роботи

Травень

10

Виступ на вченій раді
ВІППО

Травень

10

Виступ на вченій раді
ВІППО

22 травня

20

01 червня

140

Програма засідання,
виступ; проект
теоретичної моделі
здоров’язбережувального освітнього
середовища як основи
розвитку соціально
активної особистості
Презентація, збірник
матеріалів семінару

06 червня

15

Матеріали виступу,
проект методичних

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

«Ківерцівська ЗОШ І ст.
– Ківерцівська районна
гімназія»
Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради»

09 червня

20

43

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

29 серпня

50

44

Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.

31 серпня

48

Виступ, презентація,
робота з творчою
групою

45

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

13 вересня

20

Програма засідання.
Програма ІІ етапу
дослідноекспериментальної
роботи

46

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

14 вересня

22

Рекомендації
учасникам семінару

47

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Серпнева педагогічна
нарада на базі КЗ
«Луцький навчальновиховний комплекс
загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Педагогічна нарада
«Стан та перспективи
науково-дослідної
роботи педагогів та
учнів школи» (ОНЗ НВК
«Локачинська загальноосвітня школа I–III ст. –
гімназія» Локачинської
районної ради
Волинської області)
Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Семінар для педагогічних
працівників КЗ «Луцька
вечірня (змінна) школа
Луцької міської ради
«Аналіз Концепції
розвитку дистанційної
освіти в Україні
в процесі експериментальної роботи»
Семінар для педагогічних
працівників КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 19 Луцької
міської ради» «Нормативно-правове забезпечення організації дослідноекспериментальної
роботи з обраної
проблеми»

15 вересня

31

Рекомендації
учасникам семінару

42

рекомендацій

158

Програма засідання.
Проект теоретичної
моделі соціальнопсихологічної
компетентності учнів,
теоретичної моделі
співпраці «сім’я –
школа – громадськість»
у контексті валеологічної освіти та виховання школярів
Матеріали виступу,
звіт І етапу дослідноекспериментальної
роботи

48

Кафедра
педагогіки
та психології,
Остапйовський О. І.

49

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

50

51

Кафедра
педагогіки та
психології,
Турчина Л. І.

52

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

53

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Наук.-практ. конф.
«Психолого-педагогічні
та медичні технології
супроводу дітей
з особливими освітніми
проблемами в умовах
інклюзивного навчання»
(КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 20» Луцької міської
ради)
Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. № 12 Луцької
міської ради»

19 вересня

67

Виступ, презентація

20 вересня

20

Інформація щодо
впровадження проекту
«Вчимося жити
разом»

Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа-інтернат
І–ІІІ ст. – правознавчий
ліцей з посиленою
фізичною підготовкою
Луцької міської ради».
(Розробка критеріїв і
показників для
оцінювання результатів
дослідно-експериментальної роботи)
Тренінг «Готовність
вчителів до інноваційної
діяльності» (Нововолинська спеціальна
загальноосвітня школа
№ 9 Волинської області)
Семінар для педагогічних
працівників КЗ
«Луцький навчальновиховний комплекс
загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ст. –
правознавчий ліцей
з посиленою фізичною
підготовкою Луцької
міської ради» «Адаптація
акмеологічних
технологій навчання
до умов НВК»
Семінар-тренінг
КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс
загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ст. –
правознавчий ліцей
з посиленою фізичною
підготовкою Луцької
міської ради» «Мистецтво
педагогічної взаємодії»

21 вересня

9

Змістові лінії
для розроблення
критеріїв. Моделі
оцінювання

26 вересня

40

Виступ, презентація,
зустріч з творчою
групою

28 вересня

21

Рекомендації
учасникам семінару

05 жовтня

19

Інформаційний
матеріал, рекомендації

159

54

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

55

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

56

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

57

Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

58

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

59

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

60

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.

61

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

Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Установчий науковотеоретичний семінар
«Розробка критеріїв та
показників ефективності
впровадження елементів
дистанційної освіти»
Установчий науковотеоретичний семінар
«Національне виховання
особистості та шляхи
його здійснення
у полікультурному
середовищі»
Анкетування вчителів
з метою визначення
результативності методів
формування змістових
компетентностей
національного виховання
Участь у педагогічній
раді СтолинськоСмолярської
ЗОШ І–ІІ ст.
Любомльської районної
ради Волинської обл.
та засіданні ініціативної
групи закладу освіти
Проблемний семінар
«Професійний розвиток
педагогів в умовах
реформування освіти»
(КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс “Гімназія № 14”
Луцької міської ради
Волинської області»)
Педагогічна радаконференція «Формування компетентної
особистості школяра
шляхом розвитку
дитячої обдарованості»
(КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької
міської ради»)
Пед. читання «Освітні
стратегії соціалізації
школяра» (КЗ «ЗОШ
І–ІІІ ст. № 3 Луцької
міської ради»)

160

06 жовтня

20

Інформація щодо
впровадження проекту
«Вчимося жити
разом»

12 жовтня

18

Рекомендації, перелік
наукової літератури

13 жовтня

26

Рекомендації
учасникам семінару,
перелік наукової
літератури з проблеми
дослідження

23 жовтня

42

Діаграми, таблиці,
кваліметричні моделі

26 жовтня

16

30 жовтня

100

Формування творчої
групи учасників
інноваційної
діяльності;
формування гіпотези
дослідноекспериментальної
роботи
Виступ, презентація,
інформація на сайті
ВІППО,
фотозвіт

31 жовтня

110

Виступ, презентація,
інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт

02
листопада

65

Виступ

62

63

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Миць М. Я.
Кафедра
педагогіки
і психології,
Турчина Л. І.

64

Кафедра
педагогіки
і психології
Турчина Л. І.

65

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.

66

67

Кафедра
менеджменту
освіти,
Вознюк В. С.

КЗ «Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 11 – колегіум
Луцької міської ради»

16
листопада

25

Педрада, пакет
документів

Педагогічна рада
«Робота школи в умовах
дослідно-експериментальної
діяльності: етапи,
завдання і перспективи»
(Нововолинська
спеціальна
загальноосвітня школа
№ 9 Волинської області)
Семінар «Особливості
поведінки педагогів
в умовах проектної
діяльності» («Луцька
загальноосвітня школа
I–III ст. № 23 Луцької
міської ради)

20
листопада

42

Виступ, презентація

02
листопада

72

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

14
листопада

20

Консультації
соціальнопсихологічної служби
ЗНЗ щодо виступу
і проведення роботи
з педколективом,
аналіз дослідження
учнівського
колективу, виступ на
семінарі і проведення
роботи з колективом
щодо інтеграції зусиль
над вирішенням
завдань дослідноекспериментальної
роботи
Реєстрація педагогів
для проходження
онлайн-курсу
«Вчимося жити
разом»

Засідання творчої групи
педагогів КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс
загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей
Луцької міської ради
Волинської області»
Проблемний семінар
заступників директорів
навчальних закладів
м. Луцьк «Сприяння
розвитку інноваційної
особистості сучасного
вчителя та учня через
організацію дослідноекспериментальної
діяльності навчального
закладу»

21
листопада

20

Реєстрація педагогів
для проходження
онлайн-курсу
«Вчимося жити
разом»

22 грудня

40

Рекомендації
керівникам шкіл міста
з проблемного
питання

161

2. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня

№
з/п

1

Тема дослідження

Освітньоінформаційне
середовище
як фактор цілісного
розвитку
особистості

Навчальний
заклад
(навчальні
заклади), ПІБ
відповідального
виконавця
Любомльський
НВК «ЗОШ І–ІІІ
ст. – районна
гімназія» імені
Наталії Ужвій,
директор
Тишик Олена
Костянтинівна

Науковий
керівник,
координатор
ІМЗО
Журавльова
Лариса Андріївна,
доцент
Національного
авіаційного
університету,
академічний
директор Центру
інформаційних
технологій,
кандидат
технічних наук.
Романюк Оксана
Іванівна,
заступник
директора з НМР

Наказ, яким
затверджено
експеримент,
строки
проведення
Наказ МОН
України від
29.04.2013 р.
№ 474
«Про завершення І
(підготовчого)
етапу та
розширення
дослідноекспериментальної
роботи в
загальноосвітніх
навчальних
закладах України
за темою
«Освітньоінформаційне
середовище як
фактор цілісного
розвитку
особистості».
2013–2017 рр.

162

Очікувані
результати
Методичні
рекомендації
із формування
інформаційного
ландшафту
та траєкторії
навчальнопізнавальної
діяльності учнів
початкових класів
у процесі вивчення
ІКТ у поєднанні
з англійською
мовою; формування
особистості,
яка може здобувати
знання і творчо
їх використовувати
у практичній
діяльності,
у навчанні,
використовуючи
сучасні
інформаційні
технології
та володіючи
англійською мовою;
дослідження
структури
інформаційного
простору системи
«учень–
середовище»;
ідентифікація
та класифікація
інформаційних
потоків,
що циркулюють
в інформаційному
просторі «учень–
середовище»,
визначення їх
характеристик;
створення
інформаційноосвітнього
середовища,
в якому
реалізується
навчальнопізнавальна
програма

2

Створення
апробації
авторських
підручників
та інших
дидактикометодичних
посібників
відповідно
до інноваційної
особистісно
орієнтованої
педагогічної
системи
М. П. Гузика

Ківерцівська
експериментальна Всеукраїнського рівня
загальноосвітня
школа-комплекс
І–ІІІ ст.
Ківерцівської
районної ради
Волинської
області,
директор
Свиновей
Світлана
Петрівна,

Гузик Микола
Петрович –
заступник
директора
Авторської школи
М. П. Гузика
м. Южного
Одеської обл.
з наукової роботи,
кандидат
педагогічних наук,
членкореспондент
НАПН України,
член Союзу
вчителів України

Наказ МОН
України від
31.12.2013 р.
№ 1872

3

«Розумники»
(Smart kids)

КЗ «Луцька
гімназія № 4
імені Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»,
заступник
директора
Садова Алла
Миколаївна

Пушкарьова
Тамара
Олексіївна,
заступник
директора
Державної
наукової установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
МОН України,
кандидат
педагогічних наук,
доцент;
Литвинова
Світлана
Григорівна,
кандидат
педагогічних наук,
директор
методичного
центру
інформаційних
технологій в освіті
Управління освіти

Наказ МОН
України
від 01.10.2015 р.
№ 1002
«Про розширення
проведення
дослідноекспериментальної
роботи
за темою
“Розумники”
(Smart kids)».

163

2015–2020 рр.
Наказ МОН
України від
30.08.2017 р.
№ 1234
«Про проведення
дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського
рівня

та позаурочна
проектно-дослідна
практична
діяльність учня
Створення
підручників
та інших дидактикометодичних
матеріалів,
необхідних для
ефективного
забезпечення
навчальновиховного процесу,
комплект
посібників нового
зразка для учнів
1–11 кл., за якими
уможливлюється
перевести освітній
процес на
персоніфікований
навчальнорозвивальний
і виховний зміст,
які створюють
реальні умови для
ефективного
розвитку ключових
природних задатків
ведучого типу
(виду) таланту
конкретної дитини
та формування
її відповідної
компетентнісної
сфери
Створення банку
даних за темою
експерименту,
підвищення
професійної
компетентності
вчителів; розробка
моделі цілісного
освітнього
середовища
початкової школи;
коригування
методичної роботи
та планування
підвищення
фахового рівня
педагогів

НВК
«Нововолинська
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради
Волинської
області»,
директор школи
Мороз Сергій
Володимирович

4

Дидактичне
забезпечення
варіативного
компонента змісту
навчання
іноземних мов
в основній
і старшій школі

НВК
«Нововолинська
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
в № 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради
Волинської
області»,
директор школи
Мороз Сергій

Оболонського
району
м. Києва, старший
науковий
співробітник
Інституту
інформаційних
технологій і
засобів навчання
НАПН України
Пушкарьова
Тамара
Олексіївна,
заступник
директора
Державної
наукової установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
МОН України,
кандидат
педагогічних наук,
доцент;
Литвинова
Світлана
Григорівна,
кандидат
педагогічних наук,
директор
методичного
центру
інформаційних
технологій в освіті
Управління освіти
Оболонського
району
м. Києва, старший
науковий
співробітник
Інституту
інформаційних
технологій і
засобів навчання
НАПН України,
Даниліна Тетяна
Володимирівна,

за темою
«Технологія
навчання учнів
початкової школи
Розумники» (Smart
kids)».

Редько Валерій
Григорович,
завідувач
лабораторії
навчання
іноземних мов
Інституту
педагогіки НАПН
України, кандидат
педагогічних наук

Наказ МОН
України
від 17.01.2015 р.
№ 24 «Про
проведення
дослідноекспериментальної
роботи на базі
мережі шкіл».
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2017–2022 рр.
Наказ МОН
України
від 01.10.2015 р.
№ 1002
«Про розширення
проведення
дослідноекспериментальної
роботи
за темою
“Розумники”
(Smart kids)».
2015–2020 рр.

2015 – 2020 рр.

Підвищення якості
знань, активності
учасників під час
навчального
процесу;
підвищення
мотивації учнів
до навчання;
досягнення
творчого рівня
засвоєння знань
навчальної
програми за
допомогою
комп’ютерних
технологій;
очікуються зміни
в динаміці середніх
показників
успішності
молодших
школярів; розвиток
уміння планувати
свою діяльність,
поставити ціль
і працювати
самостійно;
вдосконалення
вміння якісно
і кількісно
використовувати
інформаційні
можливості, краще
зрозуміти
і закріпити
вивчений матеріал;
підвищення рівня
компетентності,
професійної
майстерності
вчителя
Підтвердження
ефективності
педагогічної
технології
оволодіння змістом
елективних курсів,
яка забезпечує
досягнення
ключових і
предметних
компетентностей

Володимирович

5

Варіативні моделі
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичного
циклу в
загальноосвітньому
навчальному
закладі

Луцька
спеціалізована
загальноосвітня
школа № 5,
заступник
директора
Ведищева Олена
Володимирівна.
КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради»,
заступник
директора
Сагайдак
Валентина
Василівна

Гриб’юк Олена
Олександрівна,
провідний
науковий
співробітник
відділу
комп’ютерно
орієнтованих
засобів навчання
Інституту
інформаційних
технологій
і засобів навчання
НАПН України,
кандидат
педагогічних наук.
Косик Вікторія
Миколаївна,
начальник відділу
цифрової освіти,
фінансової
грамотності
та навичок
підприємництва
Державної
наукової установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
Міністерства
освіти і науки
України
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Наказ МОН
України від
05.02.2016 р. № 88
«Про проведення
дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського
рівня за темою
«Варіативні моделі
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичного
циклу
в загальноосвітньому навчальному
закладі».
2016–2019 рр.

учнів, що
визначається новим
Державним
стандартом базової
і повної середньої
загальної освіти;
створення концепції
навчальних
посібників
елективних курсів;
забезпечення
системи шкільної
іншомовної освіти
навчальною
програмою
елективних курсів
з іноземних мов,
навчальними
посібниками
елективних курсів
з іноземних мов
Створення банку
методичних
розробок
(інтегрованих
уроків та
позакласних
заходів) у процесі
вивчення наук
природничого
циклу; практичне
використання
інтегрованого
навчання на уроках
дисциплін
природничого
циклу; створення
і апробація
електронних
посібників
з дисциплін
природничого
циклу.
Розробка
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін
в старшій школі;
використання
систем
комп’ютерної
математики,
електронних
освітніх ресурсів
у комп’ютерно
орієнтованому

6

7

Розвиток
асоціативного
мислення
на початковому
етапі навчання
іноземної мови

Проектування
впровадження
руховорозвивального
змісту технології
«Навчання в русі»
в систему роботи
навчальних
закладів

КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради»,
методист ММК
управління освіти
Луцької міської
ради Чухнова
Оксана Павлівна

КЗ «Луцька
гімназія № 4
імені Модеста
Левицького
Луцької міської
ради», директор
Мишковець
Олександр
Андрійович.
КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 25
Луцької міської

Редько Валерій
Григорович,
завідувач відділу
навчання
іноземних мов
Інституту
педагогіки НАПН
України.
Лещенко Зіновія
Богданівна,
начальник
управління освіти
Луцької міської
ради

Наказ МОН
України від
28.04.2015 р.
№ 477 «Про
проведення
дослідноекспериментальної
роботи на базі КЗ
«Луцький
навчальновиховний комплекс
№ 9 Луцької
міської ради».

Науковий
керівник –
Дубогай
Олександра
Дмитрівна, доктор
педагогічних наук,
професор,
завідувач кафедри
фізичного
виховання
та здоров’я
факультету
фізичного

Наказ Міністерства
освіти і науки
України від
02.11.2016 р.
№ 1312
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2015–2020 рр.

навчальному
середовищі;
розробка критеріїв
експертного
оцінювання
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін
в старшій школі;
розробка
методичних
рекомендацій щодо
використання
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін в
старшій школі
Підтвердження
ефективності МАС
для успішного
оволодіння
англійською мовою
на початковому
етапі, яка
забезпечує
досягнення
ключових
і предметних
компетентностей
учнів,
що визначається
новим Державним
стандартом
дошкільної,
початкової, базової
і повної середньої
загальної освіти
Експериментальне
впровадження
здоров’язбережувальної
технології
«Навчання в русі»
з метою
гармонізації
інтелектуального
і фізичного
розвитку,
формування
позитивного

8

Розроблення
і впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти» на 2017–
2022 роки

ради», директор
Цейко Віктор
Іванович.
Підгайцівський
НВК ЗОШ
І–ІІІ ст. – гімназія»
Луцького району,
директор
Скороход Жанна
Калениківна.
Липинська ЗОШ
І–ІІІ ст. Луцького
району, директор
Коменда
Валентина
Петрівна.
Луковичівська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Іваничівського
району, директор
Недбайло Руслан
Федорович.
НВК «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради
Волинської
області»,
директор
Мороз Сергій
Володимирович
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст.
с. Раків Ліс
Камінь-Каширського району
Волинської
області
(Борсук В. М.).
Луцька
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
№ 1 Луцької
міської ради
Волинської
області
(Ляшук В. А.).
КЗ «Луцька
гімназія № 4
імені Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»
(Садова А. М.).
Нововолинська
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст.
№6
Нововолинської

виховання і спорту
Національного
педагогічного
університету імені
М. П. Драгоманова. Координатор
– Бережна Таміла
Іванівна, кандидат
педагогічних наук,
вчений секретар
Державної
наукової установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»

Завалевський Ю. І.
Пархоменко Н. Є.
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стресостійкого
психофізичного
стану учнів 6–12
років

Наказ МОН від
13.07.2017 р.
№ 1028

Розроблення
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти в
умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти;
– розроблення
варіантів програм
(рамкової освітньої,
навчальної,
модельної);
їх реалізація
в межах освітніх
галузей;
– апробація методик
реалізації
навчальних програм
в різних умовах
(інтегрованого
навчання,
предметноінтегрованого;
з використанням
інклюзії);

міської ради
Волинської
області
(Кутасевич В. Д.)

9

«Розроблення
і впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної освіти»
«100 шкіл –
25 вчителів
французької мови»

ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Бужани
Горохівського
р-ну, вчитель
Христин М. М.

Наказ МОН
України від
13.07.2017 р.
№ 1028
«Про проведення
всеукраїнського
експерименту
на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів»
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– підготовка
вчителів
до впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти;
– оновлення
нормативної бази
функціонування
початкової школи
відповідно до
впроваджуваних
змін;
– дані про якість
освіти в умовах
експериментального
навчання;
– відповідне
корегування змісту
і методик навчальновиховного процесу
Імплементація
аутентичних
навчальних
матеріалів
у початковий етап
навчання
французької мови

б) регіонального рівня
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3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
Підтримка змін у системі освіти України здійснюється шляхом розробки та реалізації
регіонального освітнього проекту «Лідер освітніх інновацій» (Ткачук Н. М., Вітюк В. В.,
реалізація 2017 р., ВІППО).
За звітний період проведено навчальні тренінги за чотирма змістовими модулями (40 год.)
для 33 педагогічних працівників області на базі ВІППО; за двома – для керівників
навчальних закладів м. Нововолинська (20 год.).
Організовано керовану самостійну роботу через технології дистанційного навчання (20 год.).
Перелік інноваційних проектів всеукраїнського рівня
№
з/п
1

Назва проекту
Науковопедагогічний
проект «Інтелект
України»

Організатор
МОН України;
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»

Учасники проекту
Перелік навчальних
закладів, які беруть
участь
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 1 – гімназія»
смт Ратне;
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 3
м. Ківерці;
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 4
м. Ківерці;
Ковельська
спеціалізована
школа І–ІІІ ст. № 3
імені Лесі Українки;
КЗ НВК
«Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 13
– колегіум»
м. Ковеля;
Опорний навчальний заклад
«Любешівський
навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – гімназія»;
КЗ «Луцька
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 2
Луцької міської
ради»;
КЗ «Луцька
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 23
Луцької міської
ради»;
НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – ліцей» № 1
ім. Є. Шабліовського м. КаменяКаширського;
НВК «Загально179

Обласний
координатор
(ПІБ, посада)
Вітюк В. В.

Завдання/
Результати
Впровадження
в національний
освітній
простір
системи пошуку, навчання
та виховання
здібних і
обдарованих
дітей та
учнівської
молоді.
Реалізація ідей
проекту у
практику
роботи
навчальних
закладів

2

Проект
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної
освіти, ІІ фаза»

МОН України
згідно з наказом
№ 405 від 08 квітня
2016 р.
Український фонд
благополуччя дітей
у партнерстві з
Представництвом
Міжнародної
організації з
міграції (МОМ)
в Україні
за фінансової
підтримки
Міністерства
міжнародних справ
Канади

3

Проект «Програма
15» за підтримки
Protestant Agency
for Diakonia and

Український фонд
благополуччя дітей

освітня школа
І–ІІІ ст. – гімназія»
№ 2 м. КаменяКаширського;
КЗ «Навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 7 –
природничий ліцей»
Луцької міської
ради»;
Нововолинська
гімназія
Нововолинської
міської ради;
КЗ «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 25
Луцької міської ради»
«Луцький
навчальнореабілітаційний
центр Луцької
міської ради
Волинської
області», «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 12
Луцької міської
ради Волинської
області»,
Любомльська ЗОШ
І–ІІІ ст. № 3,
«Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІ ст. № 11
– колегіум Луцької
міської ради», ЗОШ
І–ІІІ ст. № 1 –
гімназія смт Іваничі
відділу освіти
Іваничівської РДА,
«Луцька загальноосвітня школа
І–ІІ ст. № 7 Луцької
міської ради
Волинської
області», «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 23
Луцької міської
ради Волинської
області», «Луцька
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. № 22
Луцької міської
ради Волинської
області»
м. Бердичів, міська
бібліотека –
тренінги з навчання
тренерів,
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Остапйовський О. І.

Опрацювання
і впровадження
програми
«Особиста
гідність,
безпека життя,
громадянська
позиція»

Остапйовський О. І.,
майстер-тренер,
співавтор
«Програми 15»

Опрацювання
і впровадження програми

Development –
Bread for the
World – Protestant
Development
Service
(Німеччина)

4

Вчимося жити
разом

ГО «Дитячий фонд
«Здоров’я через
освіту»
за підтримки
Представництва
Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ)

5

Всеукраїнський
науковопедагогічний
проект
«Філологічний
олімп»

Таранік-Ткачук К. В.,
кандидат філологічних наук, доцент,
головний спеціаліст
департаменту
загальної середньої
та дошкільної
освіти Міністерства
освіти і науки
України, голова
науково-методичної
ради;
Химера Наталія
Володимирівна,
автор ідеї,
відповідальний
за організацію
та проведення
науковопедагогічного
проекту, завідувачметодист відділу
методики
викладання
зарубіжної

КЗ «Луцька
загальноосвітня
школа I–III ст. № 15
Луцької міської
ради Волинської
області», КЗ «ЛНВК
ЗОШ-інтернат І–ІІІ ст.
– правознавчий
ліцей»
Педагогічні
колективи ЗОШ
м. Луцька,
м. Ковеля,
Луцького,
Любешівського
районів, НВК
«ЗОШ І ст. –
Ківерцівська
районна гімназія»

ІМЗО,
КВНЗ КОР
«Академія
неперервної
освіти», заклади
післядипломної
освіти Волинської,
Вінницької,
Хмельницької,
Одеської,
Донецької,
Харківської,
Тернопільської,
Рівненської,
Чернівецької,
Сумської областей;
творчі групи
педагогівсловесників
(українська мова
та література,
зарубіжна
література)
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Поліщук Н. А.

Бондарук Л. М.,
завідувач відділу
гуманітарних
дисциплін

Розроблено
план заходів
щодо реалізації
в області
проекту
«Вчимося жити
разом».
Підготовлено
70 вчителів
початкових
класів,
основної та
старшої школи
до викладання
тренінгового
курсу «Вчимося
жити разом».
Створено
організаційні
умови для
проведення
І етапу онлайндослідження
щодо знань,
ставлень
і поведінкових
навичок дітей
та підлітків
Організація
інноваційного
освітнього
середовища,
у якому
вчитель знайде
власний спосіб
реалізації
сучасних
технологій
у практичній
діяльності;
формування
духовнопрактичної
національної
шкільної
парадигми,
що приведе
до загальної
гуманізації
суспільства,
а школи
як соціальної
інституції;

літератури
Комунального
вищого навчального
закладу Київської
обласної ради
«Академія
неперервної освіти»

інформаційнометодичний та
інформаційнокомунікаційний
супровід
проблеми, над
якою працює
педагог;
створення
організаційнометодичних
умов для
практичного
засвоєння
елементів ППД
та активного
пошуку
власних
оригінальних
підходів
до вирішення
проблем
оновлення
освіти;
створення
власних
проектів,
пов’язаних
із навчальнометодичним
забезпеченням
предметів
(написання
програм
факультативних
курсів,
спецкурсів,
гуртків);
складання
дидактичних
матеріалів,
укладання
навчальнометодичних,
електронних
посібників,
підручників
для вчителя
та учня;
співпраця
з науковими
установами,
навчальними
закладами
різних рівнів
акредитації,
державними
та громадськими організаціями;
висвітлення
напрацювань
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Всеукраїнський
проект «Хмарні
сервіси в освіті»,
дорожня карта
впровадження
сервісів
у навчальновиховний процес

6

учасників
проекту
в науковометодичних
виданнях,
фахових
часописах,
засобах
масової
інформації
тощо

Остапчук Л. Р.,
обласний
координатор

Перелік інноваційних проектів обласного рівня
№
з/п
1

Назва проекту
Лідер освітніх
інновацій

Організатор
Волинський ІППО
(Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.)

Учасники проекту
Керівники освітніх
закладів області

Завдання/Результати
Підготовлено 60 керівників
у галузі освітньої інноваційної
діяльності.
Ознайомлено керівників
з інструментами взаємодії
у команді, управління командою,
основами проектного
менеджменту.
Розроблено плани реалізації
проектів та забезпечено
їх втілення у практику
навчальних закладів.
Надано інформацію
та інструменти, які потрібні
педагогам у процесі
реформування освіти

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
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, на семінарах
(обласних, районних, міських) з метою підготовки їх до профільного вивчення предмета
тренінги з:
– основ візуального програмування;
– основ безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі;
– основ веб-дизайну;
– «Microsoft Excel у профільному навчанні»;
– «Microsoft Access у профільному навчанні».
Робота сайта ВІППО: клькість матеріалів – 160; кількість новин – 50.
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Постійне поповнення сайта «Відділ інформатики та ІКТ».
Постійне наповнення та оновлення сайта Волинського ІППО «Wikі».
Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту на сайті
«Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle).
Супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі «Мережеві
технології навчання».
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі»:
– Сайт підтримки навчання вчителів вікі-технологій.
– Сайт дистанційного навчання вчителів інформатики Moodle.
– Сайт «Мережеві технології 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 обарованими учнями з інформатики.
Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки
матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та
електронній газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). (Протягом року, працівники відділу
інформаційного забезпечення освіти).
2. Розбудова єдиного інформаційного освітнього простору регіону
Адміністрування та аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайта
ВІППО http://www.vippo.lutsk.ua/. (Протягом року, працівники відділу інформаційного
забезпечення освіти).
Адміністрування та наповнення інтернет-сайта «Християнська етика на Волині»
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home. (Протягом року, Рудь О. В.).
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта ВІППО, створення 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.).
Кількість матеріалів, опрацьованих і опублікованих за рік, – 372, кількість новин – 230.
3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот
Упроваджено технології дистанційного навчання для організації керованої самостійної
роботи учасників проекту «Лідер освітніх інновацій» в міжсесійний період.
Створено віртуальні освітянські спільноти «Вчителі математики Волині», «Юні
математики Волині», «Готуємося до ЗНО з математики» в соціальній мережі «Facеbook».
Мета спільноти «Вчителі математики Волині»: формування і розвиток професійної
компетентності вчителя математики.
Основні завдання спільноти: теоретичне вивчення та практичне освоєння сучасних
освітніх технологій; формування навичок роботи з електронною поштою та програмами
для спілкування в чаті у режимі он-лайн; проведення тематичних консультацій;
методична підтримка та професійне зростання педагогів за рахунок широкого
використання засобів інформаційних технологій; обмін інформацією, досвідом роботи,
поширення успішних педагогічних практик; можливість спілкування вчителів з метою
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обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних питань освіти; підвищення
кваліфікації в області застосування сучасних інформаційних технологій; створення, як
наслідок, єдиного інформаційного простору, доступного для кожного учасника спільноти,
та інші.
Участь у спільноті не тільки стимулює професійний ріст педагогів, але й дозволяє
вчителям, які живуть у різних куточках міста (країни, області, району), спілкуватися один з
одним, вирішувати професійні питання та підвищувати свій професійний рівень.
Створено віртуальні освітянські спільноти «Вчителі математики Волині», «Юні
математики Волині», «Готуємося до ЗНО з математики» в соціальній мережі «Facеbook».
Здійснюється інформаційне наповнення та адміністрування сторінки «Зовнішнє незалежне
оцінювання. Волинь» у соціальній мережі «Facebook». (Корнейко А. О., Савчук О. І.).
4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту
Освітній простір:
Відділ інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій ВІППО

Волинська учнівська інтернет-олімпіада

Дистанційне навчання вчителів

Школа олімпійського резерву

Мережеві технології навчання

ВІППОWikі

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 очнодистанційного навчання, організація регіональних проектів
навчання з використанням вікі-технологій

Он-лайн технології навчання

Віртуальний кабінет, створений з використанням WordPress.
WordPress – це проста у встановленні та використанні система
керування вмістом з відкритим кодом, яка широко
використовується для створення веб-сайтів. Сфера
застосування – від блогів до складних веб-сайтів

Безпечна веб-країна

Сайт «Безпечна веб-країна» створений як інтерактивний курс
з Інтернет-безпеки для учителів, батьків та учнів. На сайті
подано доступну, практичну інформацію з Інтернет-безпеки,
ознайомившись з якою, можна ефективно використовувати
ресурси Мережі й захистити себе від небажаного контенту
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ІХ. Координація діяльності методичних служб області
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних
(міських) методичних кабінетів (центрів)
Упродовж звітного періоду проведено три заходи для завідувачів РМК/ММК та
відповідальних працівників ОТГ: стратегічну сесію, два семінари-наради.
Здійснюється інформування щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»,
алгоритму проведення фахових конкурсів, масових заходів для педагогів, з питань
організації роботи з обдарованими дітьми.
Науково-практичний семінар «Формування мовної компетентності в початковій школі у
контексті оновленої програми з української мови. (Квітень, Єндрущук С. М., ВІППО).
Інструктивно-методична нарада «Особливості організації навчально-виховного процесу у
початковій школі в 2017/2018 навчальному році». (Серпень, Єндрущук С. М., ВІППО).
Науково-практичний семінар «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти
в умовах освітньої реформи». (Жовтень, Єндрущук С. М., ВІППО).
2. Аналіз діяльності методичних служб регіону
Підготовка аналітичного звіту про діяльність психологічної служби системи освіти
Волинської області. Проаналізовано динаміку чисельності, кадровий склад, освітній та
кваліфікаційний рівні фахівців служби, забезпечення кабінетами, кількість та тематику
наданих консультацій, систему методичної роботи методистів із психологічної служби,
змістове наповнення та перспективи розвитку. Інформацію подано в Інститут модернізації
змісту освіти та розміщено на сайті ВІППО.
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Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями
Участь у міжнародних проектах
№
з/п
1

Учасники (ПІБ
працівника інституту та
термін перебування
Олешко П. С.,
Гешеліна Т. Б.
14–22 жовтня

Закордонна установа
Громадська спілка
«Брюкеншлаг»
(Німеччина)

2

Ураєва І. Г. (протягом
року), 31 січня – участь
у міжнародному
семінарі-тренінгу
в Парижі, Франція

Видавнича група «Hatier
International»

3

Дем’янюк О. Й.

Instytut Historii
Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Muzeum
Dwory Karwacjanów
i Gładyszów w Gorlicach

Мета

Результат

Звітна зустріч
з членами правління
Спілки «Брюкеншлаг».
Планування подальшої
співпраці
Реалізація навчання
французької мови у
контексті євроінтеграції,
глобалізації
та крос-культурної
комунікації

Прийняття
сторонами
рішення про
припинення угоди
Отримання
у користування
навчальної
та навчальнометодичної
літератури
видавництва
«Hachette»
Конференції,
колективна
могонрафія

«Problematykа lotniczа
okresu Wielkiej Wojny –
I wojny światowej»
(«Авіація
у Великій війні –
І Світовій війні»)

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
Перелік інноваційних проектів міжнародного рівня
№
з/п

Назва проекту

1

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

Організатор
Організація економічного співробітництва
і розвитку – ОЕСР
(Organisation for
Economic Co-operation
and Development –
OECD)

Учасники
проекту
ОЕСР,
Головуюча рада
PISA (PISA
Governing Board,
PGB), МОН
України,
УЦОЯО
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Обласний
координатор
(ПІБ, посада)
Корнейко А. О.

Завдання/Результати
Підготовка
та адміністрування
міжнародного
дослідження якості
освіти PISA–2018

2

Україноестонський проект
«Міксіке
в Україні»

3

Україно-польський
проект «Ініціативна
молодь на ринку
праці – підвищення
якості професійного
та підприємницького навчання
в українських
навчальних
закладах
з використанням
методів
моделювання»
«Впровадження
програми
з попередження
торгівлі людьми
в інститутах
післядипломної
педагогічної
освіти». «Особиста
гідність. Безпека
життя.
Громадянська
позиція»

4

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

Освітні заклади
області

Вітюк В. В.,
координатор
проекту

Робота в онлайнсередовищі «Міксіке».
Розвиток усного
математичного
рахунку «Пранліміне»

Освітні заклади

Кінах Н. В.,
модератор

Участь у семінарахтренінгах; розробка
та використання
комплексу
методичних матеріалів
у роботі
з молоддю

Представництво
Міжнародної
організації
з міграції в Україні у
партнерстві
з Українським фондом
«Благополуччя дітей»
та Західноукраїнським
ресурсним центром за
фінансової підтримки
Швейцарської
Конфедерації.
Рекомендований МОН
України

Освітні заклади
області

Координатори:
Остапйовський О. І.,
Турчина Л. І.

Наумчук І. В.,
Душак Т. В.,
учителі ЗОШ
І–ІІІ ст. № 2
м. Луцька;
Тихун О. А.,
вчитель гімназії
імені О. Цинкаловського
м. ВолодимираВолинського;
Гочачко С. А.,
вчитель НВК–
ліцей № 7
м. Луцька;
Андрієвська В. В.,
викладач СНУ
ім. Лесі Українки
Вчителі
німецької мови

Ураєва І. Г.

Проведено ряд
семінарів-тренінгів,
занять на курсах
підвищення
кваліфікації; участь
у Всеукраїнських
конференціях,
семінарах з проблеми
впровадження
програми. Отримані
сертифікати
і представлені звіти
Всеукраїнським
координаторам.
Інформація на сайті
ВІППО

5

PRO FLE

МОН України спільно
з Посольством Франції
в Україні та
Французьким
інститутом
в Україні

6

Проект
«Мости дружби
в Україну»,
співпраця
із Спілкою
«Брюкеншлаг»
у м. Бад
Зальцуфлен, земля
Нордрейн-

Проф. Карл-Герман
Крог,
Гешеліна Т. Б.
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Заїка О. О.,
координатор

Отримання інформації
та матеріалів
з країнознавства
під час щорічного
двотижневого
перебування вчителів
у Німеччині;
відвідування занять
в шкільних закладах

Вестфален
(Німеччина)

7

Інтел. Навчання
для майбутнього

МОН України

Педагоги

Остапчук Л. Р.

Німеччини. Методика
та дидактика. Обмін
досвідом.
Інформаційні зустрічі
у вищих навчальних
закладах
в Оствестфален-Ліппе.
Функціонування
локальної мережі
семінарів в Україні
за матеріалами
перебування.
Створення навчальнометодичних
підручників
та інформаційних
збірників
Навчання учителів
з упровадження
інноваційних
технологій навчання
за допомогою ІКТ
(7 груп)

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
1. Моніторинг освітньої діяльності:
Зазначити результати
а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;
Вебінар «Міжнародне моніторингове дослідження PISA–2018, пілотний етап. Інструкція
для проведення тестування в навчальному закладі». (Організатори: Національний координатор
дослідження, Український центр оцінювання якості освіти). (25 квітня, Корнейко А. О.).
Збір даних в ході проведення тестування та анкетування учасників першого (пілотного)
етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 на базі Волинського коледжу
Національного університету харчових технологій. (17 травня, Корнейко А. О.).
Пілотний етап міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA–2018
(м. Луцьк, Волинський коледж Національного університету харчових технологій). (17 травня,
Корнейко А. О.).
Первинна обробка та узагальнення даних першого (пілотного) етапу PISA–2018. Передача
узагальнених даних до Національного координатора дослідження. (18 травня, Корнейко А. О.).
б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Володимир-Волинського району (на виконання листа
управління освіти, науки та молоді ВОДА 27.12.2016 р. № 4573/10/2-16). (23 лютого,
Корнейко А. О., Кутовий Р. С.).
Моніторинговим дослідженням охоплено 180 учнів, 22 вчителі з предметів 9-х, 11-х
класів, 8 директорів загальноосвітніх навчальних закладів району згідно з вибіркою,
затвердженою у листі управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА від 20.01.2017 р.
№ 216/10/2-17.
Загальна кількість учнів, залучених до виконання моніторингових контрольних робіт,
склала 84,9 % загальної кількості школярів району за вказаними паралелями (див. діаграму 1).
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Діаграма 1

Діаграма 2
Кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. ЗЗСО району,
охоплених моніторингом, у розрізі класів (%)

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.
Діаграма 3
Показники динаміки рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х та 11-х класів
за результатами моніторингового дослідження Володимир-Волинського району
(за предметами)
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За підсумками моніторингу підготовлено та подано до розгляду на колегії 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 Володимир-Волинського району (додаток до листа ВІППО від
28.03.2017 р. № 231/02-12).
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Зимнівської ОТГ (на виконання листа управління освіти, науки та
молоді ВОДА від 26.01.2017 р. № 300/10/2-17). (23 лютого, Кутовий Р. С., Савчук О. І.).
Моніторинговим дослідженням охоплено 85 учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, що склало 79,4 %:
загальної кількості школярів громади за вказаними паралелями (див. діаграму 4).
Діаграма 4

Діаграма 5
Кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗНЗ громади,
охоплених моніторингом, у розрізі класів (%)

За підсумками моніторингу підготовлено та подано до гуманітаного відділу Зимнівської ОТГ
доповідну записку про результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень
учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Зимнівської ОТГ.
Узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали подано до управління освіти, науки та
молоді ВОДА (додаток 1 до листа ВІППО від 30.05.2017 р. № 394/02-12).
Моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів Устилузької ОТГ (на виконання листа управління освіти, науки та молоді ВОДА від
26.01.2017 р. № 300/10/2-17). (23лютого, Кутовий Р. С., Савчук О. І.).
Моніторинговим дослідженням охоплено 86 учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, що склало 76,1 %:
загальної кількості школярів громади за вказаними паралелями (див. діаграму 6).
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Діаграма 6

Діаграма 7
Кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗНЗ громади,
охоплених моніторингом, у розрізі класів (%)

За підсумками моніторингу підготовлено та подано до гуманітаного відділу Устилузької
ОТГ доповідну записку про результати моніторингового дослідження рівня навчальних
досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Устилузької ОТГ.
Узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали подано до управління освіти, науки та
молоді ВОДА (додаток 2 до листа ВІППО від 30.05.2017 р. № 394/02-12).
Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів: Моніторинг рівня навчальних
досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів ВолодимирВолинського району, Зимнівської та Устилузької об’єднаних територіальних громад /
Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ; за заг. ред. А. О. Корнейко. – Луцьк : ВІППО,
2017. – 38 с.
Моніторингове дослідження стану організації індивідуальної форми навчання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області (на виконання наказів управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 01.08.2016 р. № 400,
від 30.12.2016 р. № 720). (30 березня – 04 квітня, Корнейко А. О., Кутовий Р. С.,
Приймачук Л. О., Савчук О. І.).
Мета проведення: отримання даних про рівень навчальних досягнень та динаміку якості
знань учнів 9-х класів індивідуальної форми навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Волинської області, вивчення умов, створених у загальноосвітніх навчальних закладах для
організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою.
Моніторинговим дослідженням стану організації індивідуальної форми навчання
охоплено 26 директорів, 52 вчителя з української мови та алгебри, 170 учнів 9-х класів та
їхніх батьків 26 загальноосвітніх навчальних закладів 11-ти районів Волинської області
193

згідно з вибіркою, затвердженою наказом управління освіти, науки та молоді Волинської
ОДА від 10.03.2017 р. № 109.
Контрольні завдання з визначених предметів у ході моніторингу виконали 85 учнів 9-х класів
індивідуальної форми навчання (з кількістю у класах менше 5 учнів), що склало 45,5 % всіх
учнів зазначеної категорії (включаючи школярів об’єднаних територіальних громад):
Діаграма 8

За результатами виконання контрольних завдань учні 9-х класів, охоплених моніторингом
навчальних закладів, в основному підтвердили знання, отримані у попередній навчальний
період з української мови та частково – з алгебри (діаграма 9).
Діаграма 9
Показники динаміки рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів
індивідуальної форми навчання

У ході анкетування респондентів установлено причини, що сприяють переходу учнів на
індивідуальну форму навчання (стан здоров’я дітей, проживання в селах (селищах), де
кількість учнів у класі менше 5 осіб; потреба корекції фізичного та (або) розумового
(психічного) розвитку); названо чинники, які сприяють ефективності індивідуальної форми
навчання (високий рівень можливості здійснення особистісно зорієнтованого навчання,
раціонального розподілу навчального матеріалу, ефективність соціального та психологічного
супроводів такої форми навчання). Встановлено, що заняття з учнями за індивідуальною
формою здебільшого проходять у школі (це стверджують 63,5 % батьків, 64 % учнів, 69 %
вчителів), що суперечить діючому Положенню про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах
За підсумками моніторингу підготовлено та подано до розгляду на колегії управління
освіти, науки та молоді ВОДА доповідну записку про результати моніторингового
дослідження стану організації індивідуальної форми навчання учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах Волинської області.
Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів: Моніторингове дослідження стану
організації індивідуальної форми навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Волинської області у 2016/2017 н. р. / Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ; за заг.
ред. А. О. Корнейко. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 40 с.
Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Камінь-Каширського району (на виконання листа
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управління освіти, науки та молоді ВОДА від 27.12.2016 р. № 4573/10/2-16). (19 квітня,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І.).
Моніторинговим дослідженням охоплено 1219 учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, 70 вчителівкласоводів 4-х класів та вчителів з предметів 9-х, 11-х класів, 15 директорів загальноосвітніх
навчальних закладів І–ІІІ, І–ІІ ст. Камінь-Каширського району згідно з вибіркою,
затвердженою у листі управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА від 21.03.2017 р.
№ 973/10/2-17.
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗНЗ району, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт, склала 52,3 % загальної кількості школярів району за
вказаними паралелями (див. діаграму 10).
Діаграма 10

Діаграма 11
Кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. ЗНЗ Камінь-Каширського району,
охоплених моніторингом, у розрізі класів (%)

Учні охоплених моніторингом навчальних закладів в основному підтвердили знання,
отримані у І семестрі 2016/2017 н. р. із навчальних предметів, що виносились на моніторинг,
оскільки зміна переважної більшості параметрів динаміки рівня навчальних досягнень учнів
за показниками успішності (ПУ) і якості (ЯП) знаходиться в межах норми.
Діаграма 12
Показники динаміки рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х та 11-х класів
ЗНЗ Камінь-Каширського району (за предметами)
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За підсумками моніторингу підготовлено та подано до розгляду на колегії 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 Камінь-Каширського району (додаток до листа ВІППО від 25.05.2017 р.
№ 383/02-12).
Підготовлено до друку збірник інформаційно-аналітичних матеріалів: Моніторинг рівня
навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Камінь-Каширського району / Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ;
за заг. ред. А. О. Корнейко. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 42 с.
Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Любешівського району (на виконання листа управління
освіти, науки та молоді ВОДА від 27.12.2016 р. № 4573/10/2-16). (26 вересня – 04 жовтня,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І.).
Моніторинговим дослідженням охоплено 914 учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, 61-го вчителя 4-х
класів та вчителів з предметів 9-х, 11-х класів, 13 директорів ЗЗСО І–ІІІ, І–ІІ ст.
Любешівського району згідно з вибіркою, затвердженою у листі управління освіти, науки та
молоді Волинської ОДА від 15.09.2017 р. № 3160/10/2-17.
Загальна кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗЗСО району, залучених до виконання
моніторингових контрольних робіт, склала 69,9 % загальної кількості школярів району за
вказаними паралелями (див. діаграму 13).
Діаграма 13

Діаграма 14
Кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. ЗЗСО району,
охоплених моніторингом, у розрізі класів (%)

В ході моніторингу проаналізовано динаміку рівня навчальних досягнень учнів за
предметами, яка обраховувалася як різниця між результатами проведених моніторингових
контрольних робіт та успішністю попереднього навчального періоду з урахуванням зміни
показника успішності (ПУ) та якісного показника (ЯП). Зроблено висновок, що учні,
охоплені моніторингом навчальних закладів, в основному підтвердили знання, отримані у
ІІ семестрі 2016/2017 н. р. із навчальних предметів, що виносились на моніторинг.
196

Діаграма 15
Показники динаміки рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х та 11-х класів
ЗЗСО Любешівського району (за предметами)

За підсумками моніторингу 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 Любешівського
району.
Підготовлено до друку збірник інформаційно-аналітичних матеріалів: Моніторинг рівня
навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Любешівського району / Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук ; за заг.
ред. А. О. Корнейко. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 36 с.
Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів
закладів загальної середньої освіти Локачинського району (на запит відділу освіти, молоді та
спорту Локачинської районної державної адміністрації у листі від 06.11.2017 р. № 01-18/880).
(22–30 листопада, Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І.).
Моніторинговим дослідженням плановано охопити згідно з вибіркою 398 учнів 4-х, 9-х,
11-х класів, 54 вчителів-класоводів 4-х класів та вчителів з предметів 9-х, 11-х класів,
11 директорів ЗЗСО Локачинського району згідно з вибіркою, затвердженою у листі ВІППО
від 09.11.2017 р. № 727/02-09.
Загальна планова кількість учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗЗСО району, залучених до
виконання моніторингових контрольних робіт, склала 66,0 % загальної кількості школярів
району за вказаними паралелями (див. діаграму 16).
Діаграма 16

За підсумками моніторингу буде підготовлено та подано до відділу освіти, молоді та
спорту Локачинської районної державної адміністрації довідку про результати
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моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у
загальноосвітніх навчальних закладах Локачинського району.
Соціологічний моніторинг «Випускник» ведеться лабораторією соціологічних
досліджень та розвитку освіти з 1996 року. У 2016/2017 навчальному році за гніздовою
вибіркою (гніздо – випускний клас навчального закладу) опитано 361 випускника
Володимир-Волинського, Іваничівського, Камінь-Каширського, Ківерцівського районів. Як і
в попередні роки, респонденти пов’язують своє майбутнє з отриманням освіти – 96,2 %
опитаних. Однак зменшилась кількість опитаних, котрі планують продовжувати навчання у
вищих навчальних закладах (у цьому році це 59,8 %), та збільшилась кількість випускників,
котрі планують отримати освіту в професійно-технічних навчальних закладах (21,8 %),
коледжах (16,9 %). Майже кожен десятий випускник сподівається на отримання освіти за
кордоном (9,7 %). 13,6 % респондентів планують виїхати на постійне місце проживання за
кордон, а 37 % опитаних випускників планують працювати за кордоном.
Як і в попередні роки, до закінчення навчального року значна частина респондентів
остаточно не визначились із вибором майбутньої професії. Лише кожен другий опитаний
випускник із впевненістю відзначає, що вибір здійснено у відповіді на відкрите запитання
щодо напряму фахової діяльності називає свою майбутню професію. 40,3 % респондентів
називають вибір частковим, у відповіді на відкрите запитання часто називаються кілька
професій абсолютно протилежного спектру діяльності. Поряд з цим 6,2 % респондентів ще
не прийняли рішення, а 3,1 % обрали відповідь «важко відповісти».

Сенс освіти для випускників полягає у розвитку своїх інтересів і здібностей (67,7 %), у
підготовці до одержання професії (63,3 %), у самопізнанні та самовдосконаленні (48,2 %).
Частина проблем шкільного життя залишається невирішеними навіть перед закінченням
школи. І серед них для кожного третього – це невміння розподілити свій час, для кожного
десятого – проблеми взаємин з педагогами.
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Випускники вважають, що реалізацію життєвих планів їм забезпечать впевненість у
власних силах (84,4 %), вміння приймати рішення (74,8 %), вміння спілкування (70,5 %),
якісна освіта (64,1 %), вміння планувати своє життя (57,7 %), вміння пристосовуватись до
обставин (51 %), вміння працювати в команді (47,8 %).
Серед життєвих цінностей вже багато років поспіль для волинських школярів головною є
здоров’я (77 %), на другому місці – вірні друзі (67,8 %), далі опитані надають перевагу
щасливому сімейному життю (55,8 %), цікавій роботі (52,6 %), любові (50 %), активному
діяльному життю (43,9 %), упевненості в собі (42,5 %).
Протягом року вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо задоволення їх потреб. Опитано 1933 респонденти за
гніздовою вибіркою (гніздо – навчальна група слухачів курсів підвищення кваліфікації).
Курси підвищення кваліфікації як найбільш ефективне джерело підвищення методичної
компетентності відзначили 78,6 % опитаних вчителів, 76,5 % респондентів вважають також
таким джерелом спілкування з колегами, 43,6 % – Інтернет, 36 % – фахову літературу, 27,2 %
– методичні об’єднання та наради.
Задоволені курсами підвищення кваліфікації 82,8 % респондентів, частково задоволені –
16,6 %, не визначились з оцінкою 0,6 %.

Часткова задоволеність курсами викликана недостатньою практичною спрямованістю змісту
навчального матеріалу (42,9 %), перевантаженням слухачів на заняттях (32,3 %), незадовільним
викладанням окремих предметів (18,6 %), браком ілюстративних та наочних матеріалів (16,3 %),
недостатнім використанням на заняттях електронних засобів навчання (12 %), недостатнім
використанням на заняттях інтерактивних форм і методів роботи (9,2 %) тощо.

Поряд з цим респонденти вважають рівень забезпечення слухачів науково-методичними
та дидактичними матеріалами під час навчальних занять достатнім (73,5 %), недостатнім
(16,2 %) і дуже низьким (1,1 %), майже кожен десятий опитаний обрав відповідь «важко
відповісти».
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Якісний рівень та доступність методичної допомоги з боку методистів ВІППО
задовольняє 92 % респондентів. Слухачі називають різні напрями взаємодії з ВІППО у
міжкурсовий період, серед яких важливу роль для майже кожного другого опитаного відіграє
індивідуальне консультування.

Опитані вчителі за місцем роботи найголовнішим з чинників, які впливають на якість
діяльності педагогів, називають самоосвіту (92,2 %). Слухачі курсів підвищення кваліфікації
називають найприйнятнішими такі форми самоосвіти:

З метою вивчення громадської думки суб’єктів освітнього простору щодо якості та
ефективності життєдіяльності навчальних закладів опитано педагогічних працівників,
батьків та учнів старших класів Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів.
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Всього опитано 936 респондентів (в тому числі за різним інструментарієм 322 вчителів
(4 анкети вчителя), 468 старшокласників (4 анкети учня), 146 батьків (анкета батьків).
Переважна більшість опитаних педагогів Володимир-Волинського району (61,5 %)
вважають, що рівень апробації та впровадження у навчально-виховний процес інноваційних
освітніх технологій є достатнім, ще 18,7 % називають його оптимальним та для 18,7 % він є
задовільним, а для 2,1 % – критичним.
Свою готовність до впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний
процес респонденти оцінюють таким чином: готові – 56,1 %, готові частково – 34,7 %, поки
що не зрозуміло, готові чи ні, – 6,1 %, не готові – 0,00, важко відповісти – 3,1 %.

Рівень готовності до впровадження компетентнісного підходу в практику навчання і
виховання учнів сформувався у респондентів, за їх оцінками, завдяки системі методичної
роботи у педагогічному колективі школи (78,8 % респондентів), участі у методичних
заходах, котрі проводили працівники районного методичного кабінету (69,7 %), самоосвіті
(65,7 %), навчанню на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО (54,6 %).

Науково-методичним супроводом розвитку компетентнісного підходу в педагогічній
діяльності задоволені 36 % респондентів і частково задоволені – 58,8 %. Від працівників
районного методичного кабінету респонденти очікують у цьому напрямі (цитуються
відповіді на відкрите запитання «Яких дій з боку районного методичного кабінету Ви
очікуєте з питання розвитку компетентнісного підходу в педагогічній діяльності?»):
«Подальша робота в такому ж змісті, але в більш інноваційних формах роботи», «Робота
у творчій групі з питань даної проблеми», «Проведення консультацій та практичних
засідань», «Інформаційної співпраці», «Методичні рекомендації, наукові семінари» тощо.
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Найбільш значущими чинниками, які перешкоджають професійній самореалізації та
професійному саморозвитку, опитані педагоги називають низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення навчального процесу (77,3 %), відсутність доступу до ресурсів
Інтернету (31,8 %) та перевантаження дорученнями, які не є безпосередніми обов’язками
вчителя (29,5 %).
Опитані старшокласники характеризують життя своєї школи як цікаве (90,1 %) та веселе
(84,2 %). Вони навчаються в дружному класі (75 %), живуть з відчуттями хороших стосунків
(66,3 %), почуттям успіху (46,5 %). Їх вчать цікаві вчителі (66,3 %) та вони виконують творчі
завдання (53,5 %).
У навчальному процесі вчителями різних предметів використовуються засоби ІКТ (87,8 %
респондентів). У відповідях на відкрите запитання «Вчителі яких предметів найчастіше
використовують засоби ІКТ під час проведення уроків? (Назвіть предмети, на уроках яких
хоч кілька разів на семестр використовувалися комп’ютер, мультимедійне обладнання)»
учні назвали: біологія – 45,45 %; українська література – 38,64 %; географія – 32,95 %;
художня культура – 25 %; зарубіжна, світова література – 20,45 %; фізика – 20,45 %; хімія –
14,77 %; історія – 12,5 %; іноземна мова – 9,09 %; математика – 7,95 %; трудове виховання –
6,8 %; основи здоров’я – 6,82 %; українська мова – 6,82 %; правознавство – 6,82 %; майже на
всіх уроках при потребі – 2,27 %; не знаю – 2,27 %; година класного керівника – 1,14 %.
Найчастіше вчителі використовують ІКТ для пояснення нового матеріалу з
використанням презентацій, відеофільмів тощо (76,5 %), пошуку інформації (29,6 %),
тестування (17,4 %), самостійної роботи учнів (11,2 %), залучення до участі в онлайнолімпіадах, конкурсах (5,1 %) тощо.

На думку опитаних старшокласників, використання ІКТ під час уроку підвищує інтерес до
предмета (66,3 %), сприяє засвоєнню та запам’ятовуванню навчального матеріалу (50 %),
розвиває творче мислення (35,7 %), розвиває здібності до самостійної роботи (32,7 %),
дозволяє перевірити і оцінити знання (31,6 %), практично ніяк не впливає (7,1 %), відволікає
від уроку (2,04 %). Уроки із використанням ІКТ стали цікавішими (75,8 %). На таких уроках
учні краще розуміють матеріал (41,4 %), краще запам’ятовують (33,3 %). Кожному третьому
школяреві цікаво, коли інші учні представляють свої презентації, а 26,3 % опитаних мають
бажання самостійно робити презентації. Брати участь у створенні навчальних сайтів,
проектів, які проводяться через Інтернет, виявляють готовність 59,2 % респондентів.
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Респонденти вважають себе досвідченими користувачами Інтернету (60,8 %). В мережі
Інтернет старшокласники зазвичай шукають необхідну інформацію (77,3 %), спілкуються з
іншими користувачами (74,2 %), слухають музику (61,9 %), цікавляться новинами в
соціальних мережах (56,7 %) тощо. Респонденти вважають, що за допомогою Інтернету вони
можуть знайти місце майбутнього навчання (90,5 %), знайти друзів (89,5 %) та місце роботи
(78 %), влаштувати особисте життя (26,4 %). Із фактами шахрайства в Інтернеті стикалися
(37,8 %) опитаних учнів. У таких ситуаціях вони вважали за потрібне звернутися по
допомогу та пораду до батьків (66,7 %), у правоохоронні органи (59,6 %), до друзів (19,3 %),
старших братів та сестер (17,5 %), вчителів (17,5 %), а 15,8 % намагатимуться вирішити
проблеми самостійно.
Опитування педагогічних працівників Камінь-Каширського району свідчить про
психологічно комфортний мікроклімат у педагогічних колективах навчальних закладів:
97,5 % опитаних вчителів відзначають, що в їх колективах «склалась доброзичлива і
толерантна атмосфера, у якій комфортно працювати і цікаво спілкуватись»; доброзичливе
ставлення до себе з боку адміністрації навчальних закладів відчувають 92,8 % респондентів.
Свій колектив характеризують як «дружній колектив професіоналів, які підтримують один
одного у професійних питаннях» 97,5 % опитаних. Із твердженням, що приклад і вплив
керівників школи є стимулюючим чинником до самоосвіти, погоджуються 63,3 %
респондентів та 26,5 % – погоджуються частково. Морально-етичний клімат у шкільному
колективі задовольняє 65 % опитаних батьків, 23,6 % відзначають часткову задоволеність
морально-етичним кліматом шкільного колективу.
Стимулюючим чинником до самоосвіти та саморозвитку вчителя є система методичної
роботи на всіх її рівнях. Опитані вчителі називають серед таких чинників методичну роботу
в колективі школи (90,6 %), діяльність районного методичного кабінету (86,7 %), навчання
на курсах у ВІППО (86,3 %), семінари, робота у творчих групах ВІППО (85,6 %), роботу
поруч із педагогами з високим професійним рівнем (71,1 %), творчу атмосферу в колективі
навчального закладу (68,6 %), сприяння та підтримку з боку керівництва навчального
закладу (57,8 %) тощо.
Серед чинників, які значною мірою впливають на якість роботи вчителя, респонденти
називають: самоосвіту (92,2 %); користування Інтернет-ресурсами (81,6 %); діяльність
районного методичного об’єднання (73,5 %) та районного методичного кабінету (65,8 %),
інші методичні заходи, котрі проводяться РМК (62,6 %); діяльність заступника директора
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школи, до посадових обов’язків котрого входить цей напрям роботи (72,6 %); вивчення
досвіду роботи колег (70,7 %) тощо.
Опитані педагоги вважають, що методична робота значною мірою (75,4 %) та частково
(22 %) впливає на розвиток творчої активності педагогів. Участь у підготовці та проведенні
науково-методичних заходів корисна і дає можливість поліпшити результати педагогічної
діяльності (60 %).

Найважливішими результатами методичної роботи вчителі називають розвиток
професійних якостей педагогів (75,2 %), особистості вчителя (65,3 %) та збагачення
професійних знань (65,3 %), динаміку навчальних досягнень учнів (40,5 %) та життєву
успішність випускників (39,7 %) тощо.

Опитані батьки вважають, що їхні діти (дитина) комфортно почувають себе у школі
(78,6 %). Поряд з цим 27,8 % респондентів фіксують наявність проблем у шкільному житті
дітей, серед яких називають: складність навчального матеріалу з окремих предметів, який
дітям важко засвоювати; перевантаження дітей щоденною кількістю уроків; велика кількість
домашніх завдань, яку дитині неможливо виконати; відсутність гуртків, які хотіли б
відвідувати діти; нерозуміння деякими вчителями особливостей характеру і темпераменту
дітей; непорозуміння, які вникають у дітей з окремими педагогами; прояви агресії у
шкільному колективі.
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Однозначно задоволені опитані батьки відносинами з класними керівниками своїх дітей
(92,4 %), організацією роботи школи (84 %), безпекою життєдіяльності дитини в школі
(82,4 %), якістю навчального процесу (72,5 %), організацією гурткової роботи в школі
(68,9 %), якістю позанавчальної роботи з дітьми (64,6 %), матеріально-технічним
забезпеченням навчального процесу (46,4 %).
Свій вплив на справи школи респонденти оцінюють як частковий (68,5 %) та сильний
(5,6 %), а 28,8 % вважають, що не мають жодного впливу. Характеризуючи свою участь у
житті школи, опитані батьки називають відвідування загальношкільних та класних
батьківських зборів (99,3 %), участь у ремонті класних кімнат (97,1 %), здавання грошей на
ремонт (95,6 %), участь у розробці проектів (щодо утеплення школи, облаштування
спортивного майданчика тощо) (40,3 %), участь в організації та проведенні дозвілля
школярів (36,6 %) тощо.
Аналіз матеріалів соціологічного опитування свідчить про необхідність:
– поліпшення забезпечення шкіл доступом до мережі Інтернет, комп’ютиризації
навчальних кабінетів та придбання і використання прикладного програмного забезпечення;
– створення сучасної матеріальної бази викладання навчальних предметів: забезпечення
навчальних кабінетів наочними посібниками та відповідним обладнанням, таблицями,
матеріалами для дослідів, технічними засобами навчання, демонстраційними матеріалами
тощо;
– вчасного забезпечення підручниками;
– комп’ютеризації малокомплектних шкіл;
– розвантаження навчальних програм.
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Засідання постійно діючого науково-методичного семінару для відповідальних за МД в
містах, районах та ОТГ області «Методичні засади типового алгоритму організації та
проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти». (23 лютого, центр ЗНО та
МД).
Організація і проведення науково-методичного семінару-практикуму для керівників
закладів ЗЗСО «Організація та проведення локальних моніторингових досліджень як засіб
оперативного управління якістю освіти». (16 листопада, кафедра менеджменту освіти
спільно з центром ЗНО та МД).
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Загальне редагування збірників інформаційно-аналітичних матеріалів моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Іваничівського, Ківерцівського районів та стану організації
індивідуальної форми навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Волинської
області. (Корнейко А. О.).
Наукове редагування інформаційно-аналітичних довідок за підсумками моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів Камінь-Каширського, Любешівського, Локачинського районів.
(Корнейко А. О.).
Участь у робочій групі з проведення моніторингу стану викладання предмета «Захист
Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти Шацького району (на виконання
розпорядження голови ВОДА від 22.08.2017 р. № 421 «Про організацію підготовки молоді до
військової служби у 2017/2018 навчальному році», наказ управління освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації від 13.11.2017 р. № 253). Підготовлено довідку голові
облдержадміністрації та військовому комісару Волинської області. (15–17 листопада,
Корнейко М. М.).
Підготовлено завдання контрольних робіт з української мови, англійської мови, історії для
проведення моніторингу відповідно до наказів ВІППО. (Сова О. О., Бацмай С. А., Мочкіна Л. І.).
Участь у проведенні регіонального моніторингу якості математичної освіти. Укладено
добірки завдань письмових контрольних робіт для проведення моніторингу навчальних
досягнень учнів 9-го та 11-го класів Володимир-Волинського, Камінь-Каширського,
Локачинського і Любешівського районах. (Трачук Т. В.).
Складено завдання для проведення моніторингу з фізики у:
– Володимир-Волинському районі (академічний рівень, рівень стандарту (11 клас), 9-й клас).
(Савош В. О.);
– Любешівському районі (академічний рівень, рівень стандарту). (Савош В. О.);
– Локачинському районі (академічний рівень, рівень стандарту). (Савош В. О.).
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
3.1. Нормативне забезпечення ЗНО–2017 та ЗНО–2018.
Підготовлено:
– проект доручення голови обласної державної адміністрації «Про підготовку і
проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році». (Корнейко А. О.);
– проекти спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти:
1) від 20 лютого 2017 р. № 64/22-о «Про проведення апробацій тестових завдань у березні
2017 року». (Корнейко А. О.);
2) від 20 лютого 2017 р. № 63/19-о «Про затвердження мережі пунктів проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році». (Корнейко А. О.);
3) від 24 лютого 2017 р. № 83/26-о «Про затвердження мережі пунктів проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році за днями тестування».
(Корнейко А. О.);
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4) від 10 квітня 2017 року № 207/41-о «Про затвердження округів проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у 2017 році». (Корнейко А. О.);
5) від 12 квітня 2017 року № 214 /44-о «Про проведення ІІ етапу апробацій нового
формату завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з
іноземних мов». (Корнейко А. О.);
6) від 02 червня 2017 року № 347/81-о «Про затвердження пункту проведення додаткової
сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році». (Корнейко А. О.);
7) від 21 вересня 2017 року № 518/ 113 – о «Про підготовку та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у 2018 році». (Корнейко А. О.);
8) від 25 жовтня 2017 року № 605/ 117-о «Про підготовку та проведення апробації
тестових завдань у листопаді–грудні 2017 році». (Корнейко А. О.);
– проект наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації від 01 грудня 2017 року № 697 «Про призначення відповідальних за
організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових
досліджень у 2018 році». (Корнейко А. О.).
3.2. Підготовча робота до організації процедур ЗНО-2017.
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–2017». (Січень–лютий, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО та
моніторингових досліджень)
Пункти реєстрації учасників ЗНО–2017 Волинської області
№
за/п
1
2

Назва установи, на базі якої
створено пункт реєстрації
Волинський інститут післядипломної педагогічної
освіти
Комунальний вищий навчальний заклад «Ковельський
медичний коледж»

Адреса
вул. Винниченка, 31, каб. 28, м. Луцьк, 43000
вул. Незалежності, 182, м. Ковель, Волинська
область 45000

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 7 навчально-методичних
нарад та семінарів для зареєстрованих осіб; здійснено тестування екзаменаторів та їх
сертифікацію (71 особа). (Лютий–березень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО).
Створено мережу пунктів тестування ЗНО–2017:
– пунктів пробного тестування ЗНО – 24;
– пунктів сертифікаційної сесії – 31;
– пунктів додаткової сесії – 1;
– пунктів проведення єдиного фахового вступного випробування в магістратуру
(081 «Право») – 1.
Здійснено перевірку пунктів тестування щодо відповідності вимогам УЦОЯО, заповнено
листи перевірки ППТ та ПТ, інформаційні карти ППТ та ПТ. (Січень-червень, Корнейко А. О.,
методисти центру ЗНО та моніторингових досліджень).
Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2017:
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– організовано добір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів,
інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО (1950 осіб). (Січень–березень, Корнейко А. О.,
спільно з відповідальними за ЗНО в містах, районах, ОТГ області);
– здійснено добір, навчання, онлайн-тестування і сертифікацію відповідальних за пункти
тестування (31 чол.), помічників відповідальних за ПТ (31 чол.), уповноважених осіб
УЦОЯО (40 чол.). (Березень-травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО).
Організовано та проведено в області масові заходи в рамках апробаційної, пробної,
основної та додаткової сесій ЗНО–2017 (згідно з календарним планом підготовки та
проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти):
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Підрозділ,
відповідальний
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру
Центр ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.,
методисти центру

Назва заходу

Дата
проведення
06 березня –
24 березня

Кількість
учасників
540

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

Апробація нового
формату завдань для
сертифікаційних
робіт ЗНО
з іноземних мов
Пробне тестування
для випускників

24–29
квітня

160

01 квітня
08 квітня

Збір інформації про
виконання завдань
з аудіюванням. Передача
зведеної інформації
до ЛРЦОЯО

4577

Основна сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання

23 травня –
16 червня

7256

Додаткова сесія
зовнішнього
незалежного
оцінювання

03–12
липня

40

Єдине фахове
вступне
випробування
в магістратуру
зі спеціальності 081
«Право»
Апробація тестових
завдань ЗНО

03 серпня

268

13–24
листопада
04–15
грудня

645

Апробація тестових
завдань ЗНО

Підготовка та подання
до УОН ВОДА звіту про
проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
у Волинській області в 2017 р.
Виступ на вченій раді,
26 вересня

Заповнення карт
спостереження, передача
зведеної інформації
до ЛРЦОЯО

3.3. Проведення сертифікаційної сесії ЗНО–2017. Загальні результати.
Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, у 2017 році (основна сертифікаційна сесія) проводилося з
23 травня до 16 червня із 12-ти навчальних предметів: української мови і літератури, історії
України, математики, фізики, біології, географії, хімії, англійської, російської, іспанської,
німецької, французької мов.
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На базі 30-ти загальноосвітніх і 1-го вищого навчального закладу І–ІІ р. а. Волинської
області було створено 31 пункт тестування: 11 – в Луцьку, 5 – в Ковелі, 4 – в Нововолинську,
3 – в Камені-Каширському, по 2 – в Ківерцях, Любомлі, Маневичах, Ратному.
Реєстрація осіб, які виявили бажання складати тести, тривала з 06 лютого до 17 березня
2017 р. Для проходження основної сесії ЗНО у 2017 році в області було зареєстровано
7256 учасників, з них 6355 осіб – випускники загальноосвітніх навчальних закладів
поточного року, що складає 87,6 %.
Діаграма 17
Статистика реєстрації учасників ЗНО Волинської області за предметами

Для проходження державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної
середньої освіти у формі ЗНО випускники Волинської області найбільше обирали українську
мову, історію України, математику та географію.
Діаграма 18
Порівняльні дані про навчальні предмети, що були обрані випускниками
для проходження ДПА у формі ЗНО, (%)

Під час основної сесії в області було проведено 24 047 тестувань. Середня явка на пунктах
тестування області складала 95,99 % абітурієнтів.
Найвищі результати – 200 балів – отримали 7 учасників.
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва навчального закладу
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради
Волинської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
“загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 11 – ліцей” міста Ковеля»
Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована
школа І–ІІІ ст. № 1 – колегіум Нововолинської міської ради»
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ст. – гімназія смт Шацьк»
Навчально-виховний комплекс смт Любешів Любешівського району
Волинської області
Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ст.
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»

Предмет
Англійська мова
Біологія
Біологія
Географія
Математика
Хімія
Хімія

Загальна результативність тестування волинських школярів є досить високою.
За результатами учасників, що здобули високі бали (в діапазоні 160–200), Волинь потрапила
до топ-6 областей України.
Аналіз результатів, отриманих випускниками поточного року при проходженні ДПА
у формі ЗНО, демонструє, що Волинь в рейтингу областей з більшості предметів посідає
місця вищі за середнє, а за підсумками тестувань з математики, англійської мови та хімії
за названим показником увійшла до п’ятірки кращих областей України.
Діаграма 19
Дані про результати державної підсумкової атестації з основних предметів
за типами навчальних закладів і рівнями навчальних досягнень (%):
1.

Українська мова
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Історія України

2.

3.

Математика

За підсумками проведення в області ЗНО–2017 підготовлено звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти у Волинській області в 2017 році (розміщено у розділі «Зовнішнє
оцінювання» сайта ВІППО).
3.4. Організаційно-підготовчий етап ЗНО–2018:
Розроблено план роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень у Волинській області на 2017–2018 навчальний рік.
(21 вересня, Корнейко А. О., спільно з Управлінням освіти, науки та молоді ВОДА і
ЛРЦОЯО).
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Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2018 у закладах
професійно-технічної та вищої (І–ІІ р. а.) освіти. (25 вересня, Корнейко А. О.).
Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2018 і
моніторингових досліджень у містах, районах та об’єднаних територіальних громадах
області. (29 вересня, Корнейко А. О.).
Розпочато збір інформації щодо формування мережі реєстраційних пунктів ЗНО–2018 та
ППТ ЗНО–2018. (17 листопада, Корнейко А. О.).
Розпочато роботу щодо звірки та оновлення інформаційного наповнення електронної
інформаційної бази «Джуліам» за розділами:
– ЗЗСО Волинської області;
– ЗВО І–ІІ рівнів акредитації Волинської області;
– ЗПТО Волинської області. (05 грудня, Корнейко А. О.).
Участь у засіданні регіональної експертної групи щодо визначення порогу «склав/не
склав» тесту з географії ЗНО 2017 року у Львівському регіональному центрі оцінювання
якості освіти. (13 червня, Григор’єва Н. В.).
Курс підготовки екзаменаторів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
(Сертифікат № 14108026036. Інструктаж від 20.04.2016 р.). (Сова О. О.).
Курс підготовки старшого інструктора зовнішнього незалежного оцінювання. (Сертифікат
№17108034695. Інструктаж від 26. 07. 2017 р.). (Бондарук Л. М).
Взято участь в роботі експертної комісії зі встановлення порогового бала ЗНО–2017 з
фізики. (Савош В. О., 10.04.2017 р., 14.06.2017 р., Львівський РЦОЯО).
ХІІ. Особливості діяльності закладу
1. Робота музею історії освіти Волині
Протягом 2017 року робота музею була спрямована на виконання запланованих заходів.
I. Проводилася робота зі збереження, систематизації та вивчення освітньої, науковопедагогічної та історичної спадщини Волині. Фонди музею поповнилися примірниками
краєзнавчої літератури, матеріалами з історії виникнення навчальних закладів та матеріалами
з досвіду роботи педагогічних працівників.
II. Постійно вивчалися та систематизовувались документальні та довідкові матеріали,
наявні у фондах музею, з метою розширення тематики виставково- експозиційної роботи.
III. Систематично проводились екскурсії згідно з чинним розкладом заїздів. Із січня по
грудень проведено 145 екскурсій для слухачів курсів. Крім того, з експозицією музею
ознайомилися студенти відділень початкового навчання та дошкільного виховання Луцького
педагогічного коледжу.
IV. Виставкова діяльність музею була представлена такими заходами:
1) Постійно діюча (річна) виставка, присвячена 125-річчю з дня народження академіка
М. П. Кравчука. (Янковенко А. А.).
2) Постійно діюча виставка «Літературна творчість педагогів». (Янковенко А. А.).
3) Тематична виставка «Волинська освіта міжвоєнного періоду 1921–1939 років».
(Янковенко А. А.).
4) Тематична виставка «Дорога під зорею України» до 90-річчя з дня народження
волинського краєзнавця та педагога С. Курила-Шванса. (Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
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5) Рубрика «Портрет педагога»: виставка матеріалів з досвіду роботи вчителя біології
Луцької гімназії № 21 ім. М. Кравчука, заслуженого вчителя України Г. В. Ягенської.
(Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
6) Рубрика «Портрет школи в просторі і часі»: виставка науково-педагогічних досягнень
Волинського обласного ліцею-інтернату Волинської обласної ради з нагоди 70-річчя з дня
народження директора ліцею Тарасюк М. І. (Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
7) Рубрика «Портрет школи у просторі і часі»: виставка науково-педагогічних та творчих
досягнень колективу Княгининівського ліцею-інтернату. (Янковенко А. А., Романчук Г. Д.)
8) Тематична виставка «Голос віри у світло…» з нагоди 60-річчя з дня народження
заслуженого вчителя України, поетеси Н. П. Горик. (Янковенко А. А., Сова О. О.).
9) Рубрика «Історія ВІППО»: тематична виставка «Портрет волинянки на тлі епохи»,
присвячена ректору ВІППО з 1984 по 2008 рік Г. С. Маслай з нагоди 75-річчя від дня
народження. (Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
10) Рубрика «Історія ВІППО»: тематична виставка з нагоди 70-річчя від дня народження
заслуженого працівника освіти М. Х. Махомеда. (Янковенко А. А., Романчук Г. Д.).
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.
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 і 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 103 назви) (див. додаток 4).
Книжковий фонд поповнюється централізовано за рахунок державного бюджету.
Станом на 01.12.2017 р. фонд бібліотеки становить 44 327 примірників книг. За звітний
період надійшло 150 книг.
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В електронній газеті «Педагогічні роздуми» опубліковано новинки літератури в рубриці
«На книжкову полицю».
Для інформаційно-методичного забезпечення діяльності навчально-методичних відділів,
кафедр, лабораторій Інституту, районних та міських управлінь (відділів) освіти, методичних
кабінетів, працівників шкіл, дошкільних та позашкільних закладів освіти бібліотека
проводить огляди літератури, виставки, інформування читачів про нові надходження до
бібліотеки, надається практична допомога методистам в організації тематичних книжкових
виставок до наукових конференцій.
Працівники організували і провели зустріч з українським письменником, літературним
критиком, перекладачем, журналістом, науковцем, педагогом, видавцем Миколою
Мартинюком, з творчою родиною сучасних письменників Володимиром Лисом та Надією
Гуменюк та з членами Волинського осередку Спілки християнських письменників.
В бібліотеці відбулося відкриття виставки творчих робіт студії «Чарівний пензлик»,
керівником якої є Алла Жупанюк, виставка робіт (картини, вишиті стрічками) Мирослави
Дудко – керівника зразкової творчої майстерні декоративного-ужиткового мистецтва
«Перлина» Ківерцівського районного центру дитячої творчості.
Протягом року на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли тематичні виставки
літератури:
1. «Cила нації – в її єдності». До Дня соборності України.
2. «Розмовляємо українською». До Міжнародного дня рідної мови.
3. «Професійна етика».
4. «Школа педагогічного досвіду».
5. «Історія української державності». До Дня Конституції України.
6. «Україна в Європі та світі». До Дня Незалежності України.
7. «Розвиток української національної школи».
8. «Історія України в особах».
9. «День української писемності та мови».
Книжкові виставки до знаменних дат:
1. 80 років від дня народження Гуцала Євгена Пилиповича (1937–1995), українського
письменника.
2. 205 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича (1812–1848), українського
письменника, педагога.
3. «На поклін до Кобзаря». До дня народження Шевченка Тараса Григоровича (1814–
1861), українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча.
4. 135 років від дня народження Тесленка Архипа Юхимовича (1882–1911), українського
письменника.
5. 200 років від дня народження Костомарова Миколи Івановича (1817–1885), історика,
поета, громадського діяча.
6. 115 років від дня народження Яновського Юрія Івановича (1902–1954), українського
письменника, кіносценариста.
7. 125 років від дня народження Кравчука Михайла Пилиповича (1892–1942),
українського математика.
8. 125 років від дня народження Куліша Миколи Гуровича (1892–1937), письменника,
режисера.
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9. 80 років від дня народження Чорновола В’ячеслава Максимовича (1937–1999),
політичного діяча, журналіста, дисидента.
Віртуальні виставки, які розміщені на сторінці бібліотеки сайта Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти:
1. Нові надходження до бібліотеки в розділах:
– «Довідкова література»;
– «Навчальна література»;
– «Художня література».
2. «Перший професійний історик України». 200 років від дня народження Костомарова
Миколи Івановича.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 177 «Про
припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження
Універсальної десяткової класифікації» та наказу МОНУ від 26.06.2017 р. «Про
впровадження Універсальної класифікації в практику роботи бібліотек», у бібліотеці
впроваджується перехід на систематизацію документів за УДК.
2. Виставкова діяльність
ХХІІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині»
З 18 травня по 12 червня на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти проведено ХХІІ обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині».
Для участі у виставці було подано 920 робіт від творчих груп, методичних об’єднань та
окремих працівників закладів освіти, районних і міських методичних кабінетів, Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти за номінаціями:
– мова і література (українська, світова, національних меншин, іноземні);
– мистецтво (музичне, образотворче, художня культура);
– виховна робота та позашкільна освіта;
– дошкільне виховання;
– практична психологія і соціальна робота;
– шкільна бібліотека.
На обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Волині» від закладів професійно-технічної освіти подано 170 робіт, із яких 53 % з
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки; 40 % – загальноосвітніх
предметів, 7 % – управлінської діяльності та методичної роботи.
Від викладачів 18 закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації представлено 564 доробки
відповідно до профілізації коледжів у чотирьох номінаціях: «Наукова робота», «Професійна
підготовка», «Виховна робота», «Загальноосвітня підготовка».
Журі виставки відзначило різноманітність видів науково-методичних видань практичного
спрямування: методичні посібники, рекомендації та розробки, авторські програми
спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та гурткових занять, збірники завдань, тестів,
задач, електронні навчальні посібники, зошити для лабораторно-практичних робіт,
відеоуроки тощо.
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Оргкомітетом та журі конкурсу, навчально-методичним центром професійно-технічної
освіти, методистами і науковцями Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти проведено значну роботу щодо організації виставки та оцінювання робіт.
Матеріали виставки свідчать про масштабну й цілеспрямовану роботу методичних
кабінетів, спрямовану на впровадження в практику закладів освіти області інноваційних
педагогічних технологій.
Журі відзначило, що виставкові експозиції були науково обґрунтованими, відображали
актуальні напрями розвитку освіти, презентували сучасні форми і методи роботи та
відповідали вимогам Положення про виставку.
За підсумками виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та методичних
матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються у бібліотеці Інституту, що
дає можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам області ознайомитися з
кращими надбаннями освітян Волині.
3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти
Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника «Педагогічний
пошук». Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16484-4956 ПР від
27.02.2010 р.) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).
Електронна версія часописів «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. Видається щоквартально.
Автори видання – науковці, керівники і працівники шкіл, позашкільних навчальних
закладів, освітніх установ області.
Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення педагогів
Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська школа,
краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу, волинезнавство – висвітлюються у
наукових та методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних працівників,
зростанню їх фахової майстерності.
Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та
кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики,
студентство, що переконує у зворотньому звʼязку творців видання та читачів.
Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Автори
Доктори наук
Кандидати наук
Науково-педагогічні працівники
Методисти методичних кабінетів
Вчителі-практики
Аспіранти
Студенти

К-сть публікацій
4
20
25
4
42
1
1

Див. порівняльний аналіз у діаграмі:
216

%
4
21
26
4
43
1
1

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 2017 рік – додаток 2).

Автори
Працівники ВІППО
Працівники ВІППО у співавторстві з іншими
дописувачами
Інші дописувачі

К-сть публікацій
38
4
57

Представлення тематичних напрямків публікацій
Розподіл друкованих матеріалів за навчальними предметами
Навчальний предмет
Українська мова і література
Англійська мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Математика
Фізика
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К-сть

%

13
1
1
1
1
1
6

29
2
2
2
2
2
13

Хімія
Географія
Економіка
Краєзнавство
Музичне мистецтво
Захист Вітчизни
Психологія

1
3
1
1
2
1
1

2
7
2
2
4
2
2

Початкове навчання
Дошкілля

5

11

1
5

2
11

Позашкілля

Анкетування, проведене соціологічною лабораторією Інституту, відгуки педагогів дають
підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню фахової майстерності вчителя,
керівника.
Нашими дописувачами й читачами є представники різних регіонів Волині й України.
Розподіл друкованих статей за регіонами
Назва міста, району
м. Луцьк
м. Ковель
м. Володимир-Волинський
м. Нововолинськ
Луцький р-н
Любешівський р-н
Любомльський р-н
Ківецівський р-н
Маневицький р-н
Ратнівський р-н
Рожищенський р-н
Камінь-Каширський р-н
Старовижівський р-н

Кількість
64
1
1
3
2
1
3
6
1
1
1
1
1

218

%
75
1
1
4
2
1
4
7
1
1
1
1
1

Вивчається попит читачів педагогічної періодики та технологія поліграфічного
виробництва, оформлювалась передплата, розповсюдження видання та документи
бухгалтерської звітності.
Основні етапи роботи працівників відділу:

І. Випуск науково-методичного
вісника «Педагогічний пошук»
№№ 1(83)–4(96):
1. Підготовка матеріалів (сканування,
форматування).
2. Робота з авторами статей.
3. Правка коректури (4 коректури);
перевірка відповідності набраного
тексту
оригіналу;
виправлення
орфографічних, пунктуаційних і
технічних помилок, неправильної
розбивки
тексту
на
абзаци;
погодження
з
літературним
редактором помічених стилістичних
похибок; перевірка правильності
набору тексту, заголовків, приміток
та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного
виробництва і вказівок технічного редактора; вказівки з набору формул, рисунків,
багатозначних чисел, графіків, таблиць, діаграм. Коректування та перекладання анотації та
ключових слів англійською мовою.
4. Робота з авторами, їх консультування.
5. Макетування журналу.
6. Виведення плівки.
7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу.
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8. Створення HTML–сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» в
онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
9. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника
«Педагогічний пошук».
10. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій) тощо.
ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 27–38.
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, верстка та онлайн-публікація на
сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали вчителі можуть
використовувати у роботі. (Огляд – додаток 3).
ІІІ. Робота над поточною документацією ВІППО
Підготовка вітань до свят, знаменних подій тощо; друкування грамот, подяк, дипломів,
довідок-подань, листів та іншої поточної документації (перевірка правильності набору
наказів, звітів, планів, грамот, подяк, листів, буклетів та інших документів, виправлення
помилок).
Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні
друкованих матеріалів відділів і 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):
– онлайн-супровід Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на вебпорталі «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 і т. ін.:
– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
– Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка;
– Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»;
– Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»;
– XХІІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки
педагогів Волині»;
– ХХХVІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології;
– методичного фестивалю, присвяченого 125-річчю від дня народження академіка
Михайла Кравчука;
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– конференції за підсумками реалізації регіонального освітнього проекту «Лідер освітніх
інновацій»;
– ХХVІ Всеукраїнського турніру юних фізиків (фінальний етап).
V. Випуск науково-методичних видань ВІППО (набір, форматування, правка та
верстка):
Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2017 року / уклад. Н. В. Ясінська. – Луцьк : ВІППО, 2017. –
148 с.
Метод кейсів – інноваційна освітня технологія навчання географії та економіки : метод.
реком. / упоряд. Н. В. Григор’єва, Т. С. Гребенюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 112 с.
Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року з
предметів духовно-морального спрямування – 2017»: На допомогу вчителю / упоряд./вступ
О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – с.
VІ. Робота з офіційним сайтом ВІППО:
Робота сайту ВІППО
Систематичне оновлення та наповнення сайта ВІППО (редагування і дизайн публікацій).
Кожен підрозділ ВІППО має сторінку на сайті, яка постійно оновлюється (редагування
інформації, поданої на сайт; відстеження оновлення, внесення змін до складу, наповнення,
місця розташування або назви рубрик, розділів тощо).
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.
Наповнення сайта ВІППО
Новини
Файлові матеріали (крім олімпіад, літератури, новин)
Оновлення художньої, довідкової, навчальної літератури в бібліотеці
Виставки
Життя бібліотеки
Електронна газета
Анонси
Відеоматеріали
Матеріали для Бібліотеки ім. В. Вернадського

К-сть
216
321
46
1
19
11
132
26
4

Кількість матеріалів, опрацьованих і опублікованих за рік, – 372, кількість новин –
216.
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4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та
педагогічного досвіду регіону
Підготовка прес-релізів. Співпраця із представниками волинських ЗМІ. (Протягом року,
працівники відділу інформаційного забезпечення освіти).
№
з/п
1

Назва ЗМІ
Волинська державна
телерадіокомпанія

Дата публікації
(передачі тощо)
30 січня

2

Телеканал «Нова Волинь»

19 січня

3

Телеканал «Нова Волинь»

19 січня

4

Телеканал «Нова Волинь»

20 січня

5

25 січня

6

Волинський інформаційний портал
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://vip.volyn.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

7

Телеканал «Нова Волинь»

30 січня

8

Телеканал «Нова Волинь»

02 лютого

9

Телеканал «Нова Волинь»

02 лютого

10

Волинь нова [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://volyn.com.ua/

16 лютого

11

16 лютого

12

0332 ua. Cайт міста Луцька
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.0332.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

13

Телеканал «Нова Волинь»

28 лютого

14

Телеканал «Нова Волинь»

21 березня

15

28 березня

16

Волинь Post [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.volynpost
Телеканал «Нова Волинь»

17

Телеканал «Нова Волинь»

05 квітня

30 січня

28 лютого

01 квітня

222

Назва матеріалу
Євровибір: місце української
педагогіки в європейському
освітньому просторі
«Новини Волині». Сюжет «Як
волинські школярі готуються до
участі в олімпіадах»
«Новини Волині». Сюжет «Сергій
Балицький. “Харчі на Схід”»
«Новини Волині». Сюжет
«Благодійний концерт на
підтримку бійців в зоні АТО»
«Новини Волині» Сюжет «ЗНО–
2017 на Волині: де, коли і як
реєструватися»
Євровибір: місце української
педагогіки в європейському
освітньому просторі
«Новини Волині». Сюжет
«Реєстрація на ЗНО–2017»
«Новини Волині». Сюжет
«Семінар-практикум
з впровадження науковопедагогічного проекту “Інтелект
України”»
«Новини Волині». Сюжет «VІІ
Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка»
Для волинян конкурс з української
мови імені Петра Яцика –
престижне мовне змагання
У Луцьку пройде підсумковий
етап престижного мовного
змагання
«Новини Волині». Сюжет
«Міжнародний конкурс
з української мови імені Петра
Яцика»
«Новини Волині». Сюжет
«Конкурс вчителів КДМС»
Передача «Грані». Науковопедагогічний проект «Інтелект
України»
У Луцьку розповіли
про особливості ЗНО
«Новини Волині». Сюжет
«XXXVIII Всеукраїнська
учнівська олімпіада з біології»
«Новини Волині». Сюжет
«Урочисте закриття XXXVIII
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з біології»

18

Телеканал «Нова Волинь»

11 квітня

19

Телеканал «Нова Волинь»

24 травня

20

01 червня

21

Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://eenu.edu.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

22

Телеканал «Нова Волинь»

09 червня

23

02 липня

24

0332 ua. Сайт міста Луцька
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.0332.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

25

Телеканал «Нова Волинь»

13 жовтня

26

Телеканал «Нова Волинь»

13 жовтня

27

0332 ua. Сайт міста Луцька
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.0332.ua/
0332 ua. Сайт міста Луцька
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.0332.ua/
Телеканал «Нова Волинь»
0332 ua. Сайт міста Луцька
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.0332.ua/
Волинські новини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://www.volynnews.com/
T1ua. Твій портал [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://t1.ua/n
Телеканал «Нова Волинь»

20 жовтня

T1ua. Твій портал [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://t1.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

27 листопада

29 листопада

38

Волинь Post [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.volynpost
T1ua. Твій портал [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://t1.ua/
Телеканал «Нова Волинь»

39

Телеканал «Нова Волинь»

16 грудня

28

29
30

31

32

33
34

35

36
37

09 червня

31 серпня

«Новини Волині». Сюжет «Марія
Тарасюк – заслужений працівник
освіти України»
«Новини Волині». Сюжет
«Учитель року–2017»
У Лесиному виші обговорювали
проблеми розбудови миру
Передача «Євровибір». «Літні
мовні табори»
Передача «XXV Телерадіомарафон
“Поспішаймо робити добро”»
ЗНО: максимальні 200 балів
набрали семеро волинян
Передача «Актуально». «Інновації
в освіті»
«Новини Волині». Сюжет
«Інтерв’ю з педчитань»
«Новини Волині». Сюжет
«Педчитання з дипломатом»
Семінар для місцевих педагогів
«Інтелект України»

06 листопада

Вступникам: Як отримати
додаткові бали до ЗНО?

11 листопада
11 листопада

Передача «Урок для батьків»
Вступникам: Як здати історію без
репетиторів?

20 листопада

У Луцьку відбудеться
всеукраїнський турнір юних
фізиків
До Луцька їдуть 95 найталановитіших школярів країни

20 листопада
26 листопада

28 листопада

30 листопада
02 грудня
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Передача «Грані». «Лідер освітніх
інновацій»
У Луцьку тривають інтелектуальні
бої
«Новини Волині». Сюжет
«Волинські “Хрестоносці” – серед
переможців Всеукраїнського
турніру юних фізиків»
Волиняни перемогли на
всеукраїнському турнірі з фізики
Волинські «Хрестоносці» здобули
золото всеукраїнського турніру
юних фізиків
«Новини Волині». Сюжет «Ганна
Маcлай відзначила 75-річчя»
«Новини Волині». Сюжет «Різдво
йде!»

Проведено шість прес-конференції для представників ЗМІ Волинської області:
– «Про реєстрацію на ЗНО–2017 року». Прес-конференція заступника директора ЛРЦОЯО
А. І. Миляника та завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО
А. О. Корнейко. (21 лютого, Корнейко А. О., Центр ЗНО та МД).
– «Підготовка процедур та організація роботи пунктів проведення ЗНО–2017 року». Пресконференція заступника директора ЛРЦОЯО О. В. Янушевич та завідувача центру ЗНО та
моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко. (18 травня, Корнейко А. О., Центр ЗНО
та МД).
– «Завершення процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання та
підготовки додаткової сесії ЗНО 2017 року». Прес-конференція директора ЛРЦОЯО
Л. В. Середяк та завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО
А. О. Корнейко. (29 червня, Корнейко А. О., Центр ЗНО та МД).
– «Про проведення єдиного фахового вступного випробування для здобуття ступеня
вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право». Прес-конференція завідувача центру
ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко. (04 липня, Корнейко А. О.,
Центр ЗНО та МД).
– «Про складання у 2018 році ДПА у формі ЗНО здобувачами загальної середньої освіти
ВНЗ І–ІІ р. а. та ПТНЗ». Прес-конференція директора ЛРЦОЯО Л. В. Середяк та завідувача
центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО А. О. Корнейко. (19 жовтня,
Корнейко А. О., Центр ЗНО та МД).
– «Підготовка ЗНО–2018 року». Прес-конференція заступника директора ЛРЦОЯО
О. В. Янушевич та завідувача центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО
А. О. Корнейко. (05 грудня, Корнейко А. О., Центр ЗНО та МД).
5. Видавнича діяльність за рік
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 222 наукові та науковометодичні праці.
Монографії
1. Вітюк В. В. Андрагогічні особливості професійного розвитку педагогів в організації
управління навчальним закладом / В. В. Вітюк, П. С. Олешко // Культура цільового
управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : колективна монографія /
О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка,
В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с. – С. 318–335.
2. Demianiuk O. Participation of Aviation in Brusilov’ Breakthrough in 1916 / Оleksandr
Demianiuk // Od Gorlic po Kaukaz, Lewant, Alpy i Adriatyk czyli lotnictwo na Froncie
Wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914–1918/ Monografia operta na materiałach
z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego / redakcja Andrjej
Olejko, Paweł Korzeniowski, Gerhard Artl. – Rzeszow : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2017. – S. 173–196.
Програми
1. Остапйовська Т. П. Математика. Програма нормативної навчальної дисципліни
підготовки бакалаврів галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта»
освітньої програми «Початкова освіта» [Електронний ресурс] / Т. П. Остапйовська. – Режим
доступу :ttp://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/matematika__bakalavr__po_17_ostapyovska_t.p..pdf
224

2. Остапйовська Т. П. Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі
галузі «Математика». Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів
галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта» освітньої програми
«Початкова освіта» [Електронний ресурс] / Т. П. Остапйовська. – Режим доступу :
http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/teor_i_tehnol_vivch_u_vnz_magistr_po_17_ostapyovska
_t.p..pdf
Посібники
1. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей молодшого
дошкільного віку : навч. вид. / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т : Мандрівець, 2018. – 300 с.
2. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей середнього
дошкільного віку : навч. вид / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2018. – 358 с.
3. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого дошкільного
віку : навч. вид. – Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2017. – 248 с.
4. Березіна О. М. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку : навч. вид. – Ч. ІІ / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець,
2017. – 294 с.
5. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку : навч.
вид. / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2018. – 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, 2018. – 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, 2018. – 192 с.
8. Березіна О. М. Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку : навч.
вид. – Ч. І / О. М. Березіна, О. Л. Цимбалюк. – Т. : Мандрівець, 2017. – 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, 2017. – 224 с.
10. Остапйовський О. І. Соціалізація дітей з особливими потребами в навчальнореабілітаційному центрі / О. І. Остапйовський // Дослідно-експериментальна робота в
навчальному закладі з теми «Соціалізація дітей з особливими потребами : навч.-метод. посіб. /
упоряд. М. О. Коць, О. І. Остапйовський, С. М. Демчук, Н. С. Костючик ; за ред.
Л. І. Волинець. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – С. 62–75.
11. «Програма 15» : метод. посібн. (з питань профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки
психосоціального здоров’я в Україні) / автори-упоряд. : О. Ю. Закусило, А. В. Калініна,
В. І. Кириченко, В. П. Лютий, О. І. Остапйовський, В. С. Петрович, І. В. Ченабай, А. М. Шелкова ;
за заг. ред. В. Г. Головатого, У. Б. Долиняк. – К. : ФОП Савісько І. С., 2017. – 808 с.
12. Турчик І. В. Українська література. Підготовка до ЗНО : навч.-метод. посіб. /
І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ : Друкарня “Формат”, 2017. – 104 с.
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Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині. – Вип. 64. – Луцьк : [б. в.],
2017. – С. 260–263.
16. Сташенко М. О. «Моя любов – Україна і математика» [Електронний ресурс] /
М. О. Сташенко // Педагогічні роздуми (ел. газета). – 2017. – № 36 – 9 с. Режим доступу :
http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=48
17. Сташенко М. О. Експертний висновок на електронну версію проекту підручника
«Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Бевз Г. П., Бевз
В. Г.) [Електронний ресурс] / М. О. Сташенко // Конкурс підручників
(repositoryfiles.imzo.gov.ua). – Режим доступу : http://repositoryfiles.imzo.gov.ua/downloadbook/1369
18. Сташенко М. О. Світ знає, що Він – УКРАЇНЕЦЬ / М. О. Сташенко,
Мачушинець Г. В. // Пед. пошук. – 2017. – № 4 (96) – С. 3–7.
19. Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як інструменту
педагогічного менеджменту в навчальному закладі. Матеріали науково-методичного
семінару: зб. матеріалів [Текст] / укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2017. – 70 с.
20. Ткачук Н. М. Формування інноваційного середовища як складова дослідноекспериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Н. М. Ткачук //
Дослідно-експериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах: матеріали
круглого столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 160 с. – С. 110–119.
21. Трачук Т. В. Експертний висновок на електронну версію проекту підручника «Геометрія»
підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Єршова А. П.,
Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.) [Електронний ресурс] / Т. В. Трачук //
Конкурс підручників (repositoryfiles.imzo.gov.ua). – Режим доступу : http://repositoryfiles.imzo.
gov.ua/download-book/1369. – 7 с.
ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
Протягом року здійснено поточні ремонтні роботи:
– аудиторія № 40;
– приміщення, які здаються в оренду на першому поверсі Інституту;
– кухні гуртожитку Інституту;
– покрівля учбово-лабораторного корпусу Інституту;
– гаражі Інституту.
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Обладнано додаткову душову кабіну та кімнату гігієни у гуртожитку.
Облаштовано пішохідну зону від центрального входу до гуртожитку Інституту.
Проведено поточний ремонт службового автобуса ПАЗ.
Повірено лічильники обліку теплової енергії та водопостачання.
Проведено благоустрій території навчального закладу з видаленням старих дерев та
обрізанням гілля кущів.
Дотримувався постійний режим економії енергоносіїв, проводилась робота з питань
енергозбереження серед працівників Інституту та слухачів курсів.
Зміцнення матеріально-технічної бази Інституту:
– замінено меблі каб. 12;
– доукомплектовано меблями каб. 47, 41, 6;
– доукомплектовано комп’ютерним обладнанням (7 ноутбуків, проектор, плазмовий
телевізор, цифровий фотоапарат).
Робота з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки:
– регулярно проводили інструктажі зі слухачами курсів у перший день навчання;
– проводили інструктажі та навчання з працівниками Інституту;
– організовано об’єктові тренування та навчання з цивільного захисту;
– проведено перевірку пожежного обладнання та інвентарю.
ХV. Прогнозування розвитку
– Побудова інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти
області.
– Модернізація змісту підвищення кваліфікації з урахуванням особистісної орієнтації
педагогів.
– Підготовка навчально-методичних комплексів, курсів лекцій з урахуванням Концепції
«Нова українська школа».
– Інноваційний розвиток методичних установ області в умовах децентралізації управління
освітою.
– Забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ області.
– Міжнародна співпраця, реалізація спільних освітніх проектів та програм.
– Розширення участі педагогів у регіональних освітніх проектах.
– Організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної
діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.
– Змістове наповнення інформаційного ресурсу освітнього процесу тощо.
– Проведення соціологічних досліджень ефективності інноваційних форм роботи зі
слухачами курсів підвищення кваліфікації.
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Додатки

Додаток 1

Організаційна робота
Протягом року підготовлено проекти наказів:
– про проведення дослідно-експериментальної роботи у 2017–2022 роках та надання загальноосвітнім
навчальним закладам статусу експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня
(Вітюк В. В.);
– про реалізацію І етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.);
– про реалізацію ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.);
– про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів регіонального рівня (Вітюк В. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки XXI обласної
виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» від 23.03.2017 р. № 80
(Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення ХXІІ обласної
виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» від 01.03.2017 р. № 95
(Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки проведення ІІ
(обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017”» від 25.04.2017 р. № 237 (Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення другого
(обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”» від 23.06.2017 р. № 411 (Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки XXIІ обласної
виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» від 20.11.2017 р. № 668
(Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про затвердження складу фахових
журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”» від 30.11.2017 р. № 688
(Шинкарук І. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення тренувальновідбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н. р.» від
25.01.2017 р. № 27 (Мацюк Л. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про участь команд Волинської
області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 навчальному
році» від 17.03.2017 р. № 130 (Мацюк Л. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 навчального року» від 06.03.2017 р. № 100 (Мацюк Л. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підготовку і проведення
IV етапу ХХVІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2016/2017 навчальному році» від 21.03.2017 р.
№ 147 (Мацюк Л. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації в області у 2017 році проекту з розвитку життєвих навичок “Вчимося жити разом”» від
30.06.2017 р. № 428 (Поліщук Н. А.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки участі школярів
області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “Колосок” у 2016/2017 н. р.» від 02.10.2017 р.
№ 475 (Савош В. О.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про організацію участі школярів
області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “Колосок” у 2017/2018 н. р.» від 02.10.2017 р.
№ 476 (Савош В. О.);
– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки проведення Волинської учнівської
Інтернет-олімпіади з інформатики (програмування) у 2016/2017 н. р.» від 29.09.2017 р. № 494 (Остапчук Л. Р.);
– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення Волинської учнівської
Інтернет-олімпіади з інформатики у 2017/2018 н. р.» від 30.10.2017 р. № 614 (Остапчук Л. Р.);
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– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про підсумки проведення II (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017 з предметів духовно-морального спрямування» від 15.03.2017 р.
№ 121 (Рудь О. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення І–ІІІ етапів та
підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 н. р.» від
22.09.2017 р. № 525 (Миколайчук А. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про внесення змін до наказу
управління від 22.09.2017 р. № 525 “Про проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 н. р.”» (Миколайчук А. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про затвердження складу журі,
експертів-консультантів та предметно-методичних комісій із підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 н. р.» (Миколайчук А. В.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення 2-го (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
“Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2017”» від 13.01.2017 р. № 6 (Погонська О. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти у 2017 році» від 24.02.2017 р. № 84 (Погонська О. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про затвердження складу журі 2-го
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2017» від 07.03.2017 р. № 102 (Погонська О. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки 2-го (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
“Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка – 2017”» від 13.04.2017 р. № 219 (Погонська О. М.);
– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки І етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти у 2017 році» від 06.07.2017 р. № 433 (Погонська О. М.);
– управління освіти, науки і молоді Волинської облдержадміністрації «Про проведення ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу “Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу”
у 2017 році» від 28.04.2017 р. № 255 (Дикий О. Ю.);
– управління освіти, науки і молоді Волинської облдержадміністрації «Про підсумки ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу “Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу”
у 2017 році» від 24.05.2017 р. № 317 (Дикий О. Ю.);
– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення І–ІІІ етапів
ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів загальноосвітніх і професійнотехнічних та студентів вищих навчальних закладів» від 17.11.2017 р. № 666 (Сова О. О.);
– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення І–ІІІ етапів
VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів» від 19.10. 2017 р.
№ 584 (Сова О. О.);
– управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації «Про проведення І–ІІІ етапів ХVІ
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від 22.11.2017 р. № 674 (Сова О. О., Мочкіна Л. І.).
Інші документи:
– листи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про початок Міжнародного конкурсу
імені Тараса Шевченка та про обласний етап Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка (Сова О. О.);
– листи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про початок Міжнародного конкурсу
імені Петра Яцика та про його обласний етап (Сова О. О.);
– лист Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про проведення українознавчої гри
«Соняшник» у 2017 році (Сова О. О.);
– лист Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про проведення Міжнародної гри
«Sunflower» зі світової (української і зарубіжної) літератури у 2017 році (Бондарук Л. М.);
– узагальнення інформації про підсумки проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек
(Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) (Романюк Н. С.);
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– узагальнення матеріалів щодо забезпечення закладів позашкільної освіти Волинської області навчальними
програмами гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти
(Інститут модернізації змісту освіти) (Погонська О. М.);
– лист підтримки керівнику грантового відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Д. Бернардін щодо проекту «Самодостатня школа» від 26.01.2017 р. № 51/02-10 (Сташенко М. О.);
– довідки про апробацію впровадження навчального посібника «Проектний менеджмент для інноваційного
розвитку освітніх організацій України» (навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління
навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних
закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін. ; за заг. ред. В. В. Олійника, Ф. Фреха; НАПН
України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. – К., 2016. – 118 с.) від 31.10.2017 р. № 697/02-13
(Сташенко М. О., Лук᾽янчук Г. Я.);
– проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи представників
релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських рухів, та працівників освіти 16.01.2017 р.
(Рудь О. В.);
– проект резолюції обласної науково-практичної конференції викладачів КДМС 09.06.2017 р. (Сташенко М. О.,
Рудь О. В.);
– проект листа-відповіді на звернення голови Волинського обласного міжконфесійного організаційного
комітету з відзначення 500-річчя Реформації, пастора П. Г. Миронюка про участь освітян області у форумі
«Реформація – рух, що змінив світ» від 24.02.2017 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– проект відповіді на лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» «Про відзначення 500-річчя
Реформації» від 19.04.2017 р. № 21.1/10-338 (Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– проект відповіді на запит голови Волинської ОДА В. П. Гунчика за листом-зверненням голови громадської
ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при МОН України В. С. Марущенка від
10.04.2017 р. № 01-33/17 (Рудь О. В.);
– проекти відповідей на звернення голови громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними
установами при МОН України В. С. Марущенка «Про реалізацію рішень Першого всеукраїнського з᾽їзду
викладачів предметів ДМС» до голів Волинської обласної ради І. П. Палиці від 14.08.2017 р. № 01-56-17/2,
Волинської ОДА В. П. Гунчика від 28.08.2017 р. № 1521/44/2-14, начальника управління освіти, науки та
молоді Волинської ОДА Л. В. Плахотної від 21.08.2017 р. № 01-61/17 р. та ректора ВІППО П. С. Олешка від
14.08.2017 р. № 01-56/17/3 (Сташенко М. О., Рудь О. В.);
– проект листа-відповіді на запит Волинської ОДА «Про залучення школярів області до вивчення предметів
духовно-етичного спрямування у 2016/2017 н. р.» від 06.02.2017 р. (Рудь О. В.);
– проект відповіді на МОН України «Про виконання у 2017 році Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» (п. 5) від 11.09.2017 р. № 1/9-483 (Рудь О. В.).
Додаток 2
Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
2017 року вийшло друком чотири номери журналу.
У його структурі (наукові публікації, методичні публікації, статті поза розділами) з-поміж численних
цікавих матеріалів привертають увагу ті, котрі мають стратегічний характер. Це передусім: «Післядипломна
педагогічна освіта області в умовах “Нової української школи”» П. С. Олешка (№ 3), «Готовність педагогів до
змін в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”» В. В. Вітюк (№ 2), «Інклюзивне навчання в
закладі загальної середньої освіти» С. В. Романюк (№ 4).
Такими ж далекосяжними та значними за обсягом порушеної проблематики є статті «Вплив внутрішнього
середовища на ефективність управління закладом середньої освіти» О. Й. Дем’янюка (№ 4), «Профорієнтація
молоді – об’єктивна необхідність» Ю. Г. Барабаша і Р. О. Позінкевича (№ 3).
Справжньою науковою сміливістю відзначається стаття Ю. В. Недужка «Діяльність української діаспори
щодо становлення незалежної демократичної України» (№ 1). Автор, спеціалізуючись на дослідженні зв’язків
закордонного українства з Батьківщиною предків, відверто розповідає: організації діаспори були наприкінці 80х років не тільки спонсорами демократизації України, а й ретрансляторами фінансових вливань із
держбюджетів західних країн у діяльність Народного руху та інших формувань.
Є сфери шкільного життя, про які в минулі роки ми рідко писали. Тепер ці упущення виправляємо. Тут
виділяються статті В. Т. Вавриша «Військовій справі – нові підходи» (№ 2), де вчитель розповідає,
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як використати можливості кількох предметів задля патріотичного виховання школярів, та Н. П. Литвинюк
(Горик), яка ділиться багатолітніми напрацюваннями з літературно обдарованими учнями («Література родом із
дитинства» – № 1). Досі рідко потрапляла на сторінки журналу технічна частина позашкілля, тож матеріал
С. І. Ковальчука «Автомобіль, картинг та автомобільний спорт» (№ 3) став свіжим струменем.
Цього року, що було рідкістю досі, автори присвятили методичні дописи музейництву: «Шкільний музей як
форма додаткової освіти» С. М. Майко (№ 2), «Музей педагогічного профілю як фактор професійного розвитку
вчителів» В. В. Камінської (№ 1). Більше уваги стали надавати архівній справі як джерелу педагогічних знань:
«Деякі архівні документи про сім’ю Косачів» Р. Р. Ярмолюк (№ 1), «Огляд фондів Державного архіву
Волинської області з проблеми “Шкільництво на Волині у міжвоєнний період”» Л. І. Коць (№ 4).
Багатою на різноманітні матеріали була й нова рубрика «Волинезнавство».
«Педагогічний пошук» 1(93)/2017

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
УДК 371.13:371.65
В. В. Камінська, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації
діяльності РМК (ММК) Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Музеї педагогічного профілю як фактор професійного розвитку вчителів.
Розглядаються проблеми сприяння професійному зростанню освітян засобами музеїв педагогічного
профілю; виокремлено види таких музеїв, окреслено їх функції, висвітлено форми і методи діяльності.
УДК 47.142.3
Н. В. Кінах, кандидат економічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО
Формування економічної компетентності педагога.
Здійснено наукове обґрунтування поняття економічної компетентності педагога, визначено її структуру з
огляду на застосування в процесі навчання учнів у сучасних освітніх умовах.
УДК [37.011.31:004]:37.014.6:005.642.4
І. В. Турчик, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО
Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування
життєвих компетенцій. Підсумкові результати педагогічного експерименту регіонального рівня в
КЗ «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області».
Узагальнено основні результати дослідно-експериментальної роботи в комунальному закладі «Луцький
навчально-виховний комплекс № 26». Подано перелік методичних напрацювань його педагогічного колективу
стосовно дослідження гіпотези експерименту, науково-практичних конференцій та семінарів-практикумів,
проведених за період дослідно-експериментальної роботи, опорні школи на базі навчального закладу в рамках
експерименту. Висвітлено його вплив на рівень навчальних досягнень учнів, реалізацію творчого потенціалу
обдарованих дітей.
УДК 94(4)”1989/1992”+94(477)”1989/1992”
Ю. В. Недужко, доктор історичних наук, професор ВІППО
Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України.
Висвітлено боротьбу української діаспори за державну незалежність України. Показано міжнародну
діяльність зарубіжних українців щодо визнання незалежності України органами влади країн Заходу.
Висвітлено їх допомогу національно-демократичним силам в УРСР у проведенні референдуму 1 грудня 1991
року на підтримку Акта про державну незалежність України.
УДК 373.5.035:004
Н. М. Ткачук, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та
координації діяльності РМК (ММК) ВІППО;
Т. С. Янчук, директор Любомльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 Любомльської районної ради Волинської області
Формування соціальної активності учнів шляхом використання технології інтерактивного навчання.
(Із досвіду дослідно-експериментальної роботи).
Розглянуто важливість формування соціальної активності учнів загальноосвітнього навчального закладу.
Запропоновано досвід експериментальної діяльності через реалізацію освітнього цільового проекту.
Проаналізовано результати моніторингових досліджень щодо впливу інноваційних елементів освітнього
середовища на формування соціальної активності школярів.
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Творчі сходинки педагогів Волині
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Українська література
Література рідного краю
УДК 373.5.016:821.161.2
О. В. Сметюх, учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий садок» с. Здомишель
Ратнівського району Волинської області
Віра проявляється вчинками. Конспект уроку, 7 клас.
Використовуючи рольову гру «Інтерв’ю з письменником», кероване читання, метод «Різнокольорові
капелюшки» тощо, учитель викладає на прикладі новели про Другу світову війну ключові моральні принципи.
Користуючись прийомом «Кола Вена», спираючись на читацький досвід семикласників (новела Л. Пономаренко
«Гер переможений»), школярі під керівництвом учителя аналізують новелу волинського письменника
В. Гребенюка «Поквапся лишень» на уроці літератури рідного краю.
Географія
УДК 373.5.016:91(292.7)
О. С. Лопошук, директор Столинсько-Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської районної ради Волинської
області, вчитель вищої категорії
Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність у горах. Конспект уроку, 7 клас.
Використовуючи випереджувальні завдання, усні й письмові тести на так званих станціях, слайд-фільми,
учитель домагається жвавого викладу матеріалу, кращого його засвоєння.
Англійська мова
УДК 373.5.016:811.111]:004
Н. К. Степасюк, учитель англійської мови Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради Волинської області», учитель вищої категорії
Використання IKT для формування різних видів мовленнєвої діяльності. (З досвіду роботи).
Розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови,
а токож основні цілі застосування ІКТ й основні види лінгводидактичних завдань, які можна вирішувати за їх
допомогою, тобто лінгвометодичні можливості застосування комп’ютерних засобів навчання при оволодінні
аспектами мови, формуванні навичок та вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності.
Початкове навчання
УДК 373.3
Н. В. Ковердюк, учитель початкових класів ЗОШ І–ІІ ст. с. Лишнівка Маневицького району Волинської області
Шануй батьків своїх. Сценарій виховного заходу для учнів 1–4 класів.
Важливим питанням у початковій школі є виховання шанобливого ставлення до батьків і своєї родини.
Цьому сприяє проведення родинного свята.
Обдаровані діти
УДК 82:061
Н. П. Литвинюк (Горик), член Національної спілки письменників України, викладач Луцького
педагогічного коледжу, заслужений учитель України
Література родом із дитинства. (З досвіду роботи із літературно обдарованими школярами та
студентами).
Порушено проблему формування творчої особистості літературно обдарованої молоді, підкреслено роль
педагогів – керівників гуртків і студій у розвитку здібностей початківців. Фактичний матеріал – приклади з
віршів авторів, які брали участь в обласних конкурсах юних літераторів.
УДК 373.5.016:53
В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО;
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ
імені Лесі Українки, старший викладач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО
Другий етап LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики.
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 7–11 класів другого етапу LІV Всеукраїнської олімпіади
з фізики.
На допомогу вчителю
УДК 373.5.017.4:33](477)
Т. С. Гребенюк, методист відділу природничих дисциплін ВІППО
Українці у світовій економіці та економічній науці
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Розглянуто історію внеску видатних українців в економіку та економічну науку України і світу крізь призму
національно-патріотичного виховання учнів середньої школи як елементу формування особистості та
громадянського суспільства.
УДК 37.033
С. О. Романюк, учитель географії ЗОШ I–III ст. смт Цумань Ківерцівського району;
І. С. Сорочинська, методист районного методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської РДА
Інформаційно-комунікаційні технології у структурі сучасного уроку географії.
Висвітлено можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії.
Акцентовано увагу на прийомах і методах роботи з використанням ІКТ на різних етапах уроку.
Слово має психолог
УДК 159.98:004.77]:37
О. П. Чухілевич, практичний психолог ЗОШ І–ІІІ ст. с. Піддубці Луцького району Волинської області
Профілактика інтернет-залежності та впорядкування режиму дня школярів. Психолого-педагогічний
семінар для вчителів.
Інформація, подана під час заходу, розкриває перед освітянами особливості всесвітньої мережі Інтернет,
спонукає задуматись над її впливом на школярів, проаналізувати позитивні та негативні наслідки,
упорядкувати розпорядок праці за комп’ютером та режим відпочинку для учнів згідно з віковими
особливостями й санітарно-гігієнічними вимогами.
Позашкілля
УДК 374.1.036
І. І. Шурма, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»
Шляхи розвитку творчої особистості слухача в умовах Малої академії наук.
Висвітлено напрями розвитку особистості школярів в умовах МАН. Описано види діяльності, в яких
реалізуються творчі можливості обдарованої молоді.
Волинезнавство
УДК 373.5.016:821.161.2
С. І. Александрович, учитель української мови та літератури Нововолинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 6
Нововолинської міської ради Волинської області, вчитель-методист
Використання творчої спадщини Лесі Українки у навчально-виховному процесі.
Розвиток людини неможливо поділити виключно на етап навчання та етап використання того, чого вона
навчилася. Сучасні тенденції гуманізму, методів і форм педагогічного процесу, орієнтація на виявлення
індивідуальності кожного учня висувають серйозні вимоги до особистості наставників, зокрема вчителів та
батьків. Адже саме від них залежить і рівень освіти, виховання, і ступінь підготовки підростаючого
покоління до життя та праці.
Наводяться конкретні приклади, які педагогічні ідеї використовувалися у сім’ї Косачів для виховання та
навчання дітей; аналізуються твори Лесі Українки, які виховують в учнів почуття щирості, любові до
України, близьких людей. Акцентується увага, що вольову основу поетеса розуміє як прагнення до творчості,
як активну життєву позицію та громадську діяльність.
УДК 821.161.2.09 «18/19» Пчілка:37
Л. В. Байло, вчитель української мови та літератури Комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», учитель-методист
До питання про феномен Олени Пчілки.
Розкривається різносторонній спектр діяльності Ольги Драгоманової, її індивідуальні риси характеру,
внесок у розвиток українського слова, культури, духовності, національної школи. Особливий акцент зроблено
на материнські риси, вплив на дітей, харизматичність шляхетної, інтелігентної жінки.
УДК 821.161.2.09 (477.82)
Л. О. Ланевич, учитель української мови та літератури НВК смт Любешів Любешівського району
Волинської області
Волинь як джерело творчості Лесі Українки.
Висвітлено сторінки життя і творчості Лесі Українки волинського періоду у зв’язках із найближчим
оточенням, природою, народним побутом і фольклором цього краю.
УДК 37:908(477.82)
Н. В. Сітовська, вчитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Доросині Рожищенського району
Волинської області
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Педагог, краєзнавець, письменник. (Степан Миколайович Курило-Шванс)
Узагальнено досвід популяризації краєзнавчо-пошукових матеріалів з історії с. Доросині Рожищенського
району Волинської області, зібраних педагогом-письменником Степаном Курилом-Швансом та виданих
трьома книгами.
УДК 821.161.2.09 «18/19» Пчілка:37
Н. М. Шумік, учитель історії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Залісся Камінь-Каширського району Волинської області
Олена Пчілка – талановита письменниця, вихователь, громадський діяч.
Здійснено спробу дати характеристику не тільки літературній діяльності Ольги Петрівни Косач, але й
вказати на її роль у педагогіці.
УДК 930.253
Р. Р. Ярмолюк, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву
Волинської області
Деякі архівні документи про сім’ю Косачів.
Висвітлено інформацію про нові надходження до Державного архіву Волинської області. Подано
характеристику окремих документів про життя та творчість родини Косачів.
«Педагогічний пошук» 2(94)/2017
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
УДК 37.013
В. В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
Обґрунтовано особливості готовності педагогів до змін в умовах упровадження Концепції «Нова
українська школа», зроблено акцент на важливості професійного розвитку сучасного вчителя.
УДК 94(477.48) «1917»
О. Й. Дем’янюк, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
моніторингу якості освіти ВІППО
Волинська губернія в Українській революції: доба Української Центральної Ради.
Аналізуються військово-політична і соціально-економічна ситуація, в яких опинилася Волинська губернія
навесні-восени 1917 р. Виокремлюються причини, які найбільше вплинули на специфіку розвитку Волинського
краю за Української Центральної Ради. Розглядається діяльність місцевих органів влади, характеризуються
зміни у світогляді місцевого люду й солдатів, які перебували тут у складі ворожих армій 1917 р.
УДК 378:001.891
А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології ВІППО
Про особливості інноваційної роботи кафедри педагогіки і психології.
Розглянуто сутність інноваційної спрямованості науково-педагогічної діяльності працівників кафедри у
системі післядипломного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
УДК 372.450.2:8–343
Н. А. Поліщук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації
діяльності РМК (ММК) ВІППО
Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства засобами казок з
екологічним сюжетом.
Висвітлюються особливості активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках
природознавства. Доведено, що пізнавальна активність розвивається в процесі діяльності та впливає на її
якість. Запропоновано використання на уроках природознавства казок з екологічним сюжетом.
УДК 37.015.31:51
Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних
предметів ВІППО
Дидактико-методичні основи творчої розробки уроку математики.
Досліджуються дидактико-методичні основи творчої розробки сучасного уроку математики.
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Модернізація освіти. Наука і практика
УДК 37.091:78
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Н. О. Бойко, вчитель музичного мистецтва Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради Волинської області»
Формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва засобами музики. (Опис досвіду роботи)
Тема досвіду пов’язана з розвитком особистісних якостей учня, формуванням його творчих здібностей,
ціннісних орієнтацій за допомогою використання педагогічних інновацій, які сприяють оптимальному
врахуванню потреб і можливостей кожного школяра, формуванню його ціннісного ставлення до музики.
УДК 37.013:81.246.3
Л. М. Бондарук, завідувач відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;
Л. М. Щерба, вчитель польської мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Забороль Луцького району
Волинської області, вчитель вищої категорії, старший учитель
Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір.
Важливим завданням школи є ознайомлення учнів з основними етапами двосторонніх відносин Україна–
Євросоюз, що повинно сприяти становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей,
розвитку демократичного суспільства у світі, Європі, Україні.
Необхідно наголосити на тому, що освіта – основний шлях здійснення життєвих прагнень для формування
соціально-політичних, міжкультурних, інформаційних, комунікативних та інших компетенцій.
УДК 373.091
В. В. Сагайдак, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Організаційні й методичні засади впровадження інновацій та дослідно-експериментальної діяльності
у навчальному закладі.
Розкрито організаційні та методичні основи ефективного впровадження інновацій, дослідноекспериментальної роботи в навчальному закладі.
Творчі сходинки педагогів Волині
Українська мова і література
УДК 37.091.27:82-2
Н. В. Бондарук, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», учитель-методист;
Л. М. Чайка, голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, старший учитель;
Р. В. Костриба, керівник театрального колективу «Перспектива», керівник гуртка – методист
Сила слова Тараса Шевченка. Сценарій відкриття ІІІ (обласного) етапу VІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка
Подано образ Тараса Шевченка як подвижника справедливості, який запалює жертовну любов до України.
Початкове навчання
УДК 37.046:398
І. Є. Сокольська, вчитель іноземних мов Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 23 Луцької міської ради»;
О. М. Ковтунець, учитель початкових класів
Інтегрований підхід до вивчення творів усної народної творчості у початкових класах.
Ідеться про інтегрований підхід до вивчення творів усної народної творчості для дітей з учнями молодших
класів на уроках предметів початкової школи та у позакласній роботі. На основі аналізу праць ученихпедагогів та власних напрацювань укладено досвід роботи з цього питання та рекомендації для вчителів
іноземних мов і початкових класів. Запропоновані ідеї можуть стати у пригоді вчителям, класним керівникам,
студентам педагогічних коледжів та вузів.
УДК 37.091.32:511.12
Г. І. Федорчук, учитель початкових класів Комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області», учитель вищої категорії, старший учитель
Стежками рідної Волині. Конспект уроку-подорожі, 2 клас
Любов до Батьківщини починається з любові до рідної природи, до тих місць, де ми народилися. Можна
подорожувати чужими, незвіданими куточками планети, а не бачити тієї краси, тих історичних пам’яток,
які поряд із нами. Тому разом з вихованцями, їхніми батьками активно подорожуємо цікавими місцями рідного
краю, а потім використовуємо здобуті знання на практиці, зокрема на уроках математики.
Захист Вітчизни
УДК 355.233
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В. Т. Вавриш, учитель фізичної культури та викладач предмета «Захист Вітчизни» вищої кваліфікаційної
категорії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Мизове Старовижівського району, старший учитель, майор запасу
Військовій справі – нові підходи. (Досвід роботи Старовижівського району)
Щоб удосконалити підготовку до служби у Збройних силах, викладачі предмета «Захист Вітчизни»
проводять навчально-польові збори і поєднують відпочинок із військово-патріотичним таборуванням.
Обдаровані діти
УДК 373.5.016:53
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки, старший викладач кафедри теорії
та методики викладання шкільних предметів ВІППО;
В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО
Третій етап LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів теоретичного туру третього етапу
LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики.
На допомогу вчителю
УДК 37. 016: 54]:004
Т. С. Киричук, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач хімії Коледжу технологій, бізнесу та
права СНУ імені Лесі Українки
Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми «Карбонові кислоти».
Розглядаються особливості використання активних та інтерактивних методів навчання на різних етапах
заняття для формування у студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації та учнів 9–11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів базових компетентностей із хімії.
УДК 371.65(477)
C. М. Майко, методист відділу новацій та передових педагогічних технологій ВІППО
Шкільний музей як форма додаткової освіти
Розглядається мета і завдання шкільних музеїв у системі організації навчально-виховного процесу.
Визначено особливості, напрями та мотиви діяльності шкільного музею як однієї з додаткових форм навчання
в сучасних умовах. Сформульовано практичні поради щодо механізму застосування музейної діяльності в її
педагогічному аспекті.
Вчимося, щоб вчити
УДК 37.091.3:53
М. П. Гребенюк, методист відділу інформаційного забезпечення освіти ВІППО
Історичний підхід у викладанні фізики в школі.
Розглянуто використання елементів історії фізики при викладанні в школі. Наведено функції історизму та
приклади історичного матеріалу, який може застосувати вчитель на різних етапах навчання.
Позашкілля
УДК 374.1 371.385.4
В. С. Вербицький, керівник гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»
Колективна творча робота слухачів відділення комп’ютерних наук Волинської обласної МАН як засіб
формування спільних проектів.
Висвітлено провідні ідеї колективної творчої діяльності гуртківців позашкільного навчального закладу як
засобу формування спільних проектів. Проаналізовано групові види діяльності слухачів, що застосовуються у
гуртку під час навчання інформатики та основ програмування, їх місце у створенні спільних проектів.
«Педагогічний пошук» 3(95)/2017

УДК 37.018.46
П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти (ВІППО)
Післядипломна педагогічна освіта області в умовах «Нової української школи».
Розкрито особливості післядипломної педагогічної освіти регіону в умовах реалізації Концепції «Нова
українська школа». Увага акцентується на важливості неперервної освіти дорослих як засобу підвищення
кваліфікації педагогів.
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
УДК 331.548
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Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич, кандидати педагогічних наук, доценти
Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність.
Оскільки профорієнтаційну роботу в країні зруйновано, слід відновити її, критично переосмисливши старі
здобутки та кращий зарубіжний досвід.
УДК 373.3(477-22)(091) «195/201»
О. Б. Берладин, здобувач Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки
Місія початкової школи сільської місцевості крізь призму ментальності.
Здійснено спробу педагогічного осмислення ментального конструкту духовності в національній освіті,
зокрема у початковій школі сільської місцевості, можливість виховання майбутніх поколінь у дусі соціальної
відповідальності, передачі національних цінностей, збереження духовної спадкоємності поколінь.
Актуальність порушеної проблеми зумовлена особливістю функціонування початкової школи сільської
місцевості як багатовікового духовного осередку села, що займає вагоме місце в системі освіти, виконуючи не
лише освітню, а й менталетвірну функцію – збереження генетичного потенціалу українського етносу.
Менталетвірна функція загальноосвітнього навчального закладу І ступеня сільської місцевості, його особливої
місії розглядається в контексті наукових надбань та вимог часу.
УДК 37:316.77
П. А. Кліш, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО;
А. П. Хом’як, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі
Українки
Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога.
Висвітлюються суть, система, класифікація комунікативних умінь та навичок, етапи їх формування.
УДК 373.3:37.011.31
Р. М. Пріма, доктор педагогічних наук, професор СНУ імені Лесі Українки
Формування професійної мобільності вчителя – стратегічний напрям у сучасній освіті.
Висвітлюється авторське бачення проблеми формування професійної мобільності вчителя як винятково
важливої особистісно-професійної риси фахівця у вирішенні завдань гуманізації освіти – стратегічного
напряму освіти ХХІ століття, що засвідчує його внутрішню готовність до якісних змін, перетворень, успішної
життєдіяльності в умовах сучасного ринку праці як пріоритетного чинника формування суспільного
інтелекту, національного ресурсу оновлення соціального життя. З огляду на специфіку педагогічної професії
наголошується на трирівневому вияві професійної мобільності як готовності і здатності педагога до змін (на
рівні якостей особистості, характеристик діяльності, процесів професійного розвитку, самовдосконалення);
відзначається її важливість у розвитку мобільності учнів, їхньої успішної соціалізації, готовності
до саморозвитку та життєвої самореалізації. Акцентується на значущості якісної підготовки фахівців у
вищих навчальних закладах, де закладається фундамент професії, формується менталітет спеціаліста, що
«розширяє» професійний профіль, розвиває творчі здібності, забезпечує професійну мобільність і
конкурентоздатність учителя.
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Модернізація освіти. Наука і практика
УДК 39:37.091.32
О. Ю. Дерев’янчук, учитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підріжжя Ковельського району
Волинської області
Проектна діяльність на уроках української літератури.
Розкрито основні етапи залучення учнів до проектної діяльності, описано дії учнів щодо підготовки
проектного продукту, наведено приклади фрагментів уроку з включенням результатів учнівських досліджень,
оприлюднено весільні пісні с. Підріжжя Ковельського району, записані від старожилів села учасниками
проекту «Обряд весілля та весільні пісні села Підріжжя».
На допомогу вчителю
УДК 37.091.33:91
Н. В. Григор’єва, завідувач відділу природничих дисциплін ВІППО
Використання методу кейсів у навчанні географії.
Розкрито суть методу кейсів, його значення у навчанні географії. Розроблено практичні рекомендації
вчителям щодо створення та використання текстів кейсів, наведено приклади кейсів до різних тем.
УДК 024
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Н. П. Іщук, бібліотекар Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки»
Моніторингова діяльність шкільного інформаційно-бібліотечного центру.
Представлено досвід роботи інформаційно-бібліотечного центру щодо проведення моніторингу читацьких
інтересів школярів як основи формування читацької компетентності; охарактеризовано найбільш
результативні заходи, які сприяють її формуванню; звернуто увагу на аналіз читання класних колективів і
окремих вихованців методом графічного оцінювання.
Творчі сходинки педагогів Волині
Музичне мистецтво
УДК 373.3.091.32:7
Н. О. Бойко, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради»
Пісні рідного краю. Конспект уроку, 3 клас
Запропоновано конспект уроку, метою якого є ознайомлення учнів з ознаками українських пісень.
Фізика
УДК 373.5.016:53
А. У. Татарин, учитель-методист комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26
Луцької міської ради Волинської області»;
О. Б. Татарин, студентка факультету інформаційних систем, фізики та математики СНУ імені Лесі
Українки
Задачі-оцінки. Розв’язування задач.
На уроці, в ході захисту проекту, формується достовірно фізичний науково-дослідний підхід до явищ
навколишнього світу, здатність бачити у цьому світі прояви фізичних теорій і законів.
Дошкілля
УДК 159.937.51:373.24
Л. В. Чижевська, вихователь, спеціаліст І категорії ДНЗ № 10 «Волиняночка» м. Луцька
Кольоротерапія в дитячому садку.
Реагування організму на ті чи інші барви слід викорстовувати у виховному процесі дошкільних навчальних
закладів за відповідною методикою.
Обдаровані діти
УДК 37.091.27:53
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
СНУ імені Лесі Українки;
В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО
Експериментальний тур третього етапу LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики.
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів експериментального туру третього етапу
LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики.
УДК 373.5.091.33
Л. М. Мацюк, методист відділу природничих дисциплін ВІППО
Підсумки участі школярів Волині у міжнародних та ІІІ й ІV етапах всеукраїнських учнівських
олімпіад.
Узагальнено результати участі школярів Волинської області у міжнародних, ІІІ та ІV етапах
всеукраїнських учнівських олімпіад із різних дисциплін за 2014–2017 роки.
Школа очима соціолога
УДК 777.01455
В. І. Стрільчук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та
розвитку освіти ВІППО
Децентралізація школи: соціологічний погляд на проблему.
Аналізується хід децентралізації освіти в Україні. Висвітлюються основні напрямки комплексної
модернізації загальної середньої освіти, спрямованої на забезпечення рівного доступу громадян до якісної
освіти відповідно до Концептуальних засад реформування галузі «Нова українська школа». На основі
соціологічних досліджень проведено аналіз проблем децентралізації освіти в окремих територіях області.
Позашкілля
УДК 374.1 ≅ 371
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О. А. Кулібаба, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»
Диференційований підхід як умова особистісно орієнтованого навчання в системі МАН.
Визначено особливості диференціації в навчально-виховному процесі Малої академії наук як особистісно
орієнтованої системи. Окреслено шляхи забезпечення слухачам розвитку інтелектуального потенціалу через
активізацію навчального процесу.
УДК 784.67(08)
Т. І. Панасюк, керівник гуртка «Мистецтво слова», художній керівник Палацу учнівської молоді Луцької
міської ради;
С. В. Вишинська, керівник гуртків фортепіано та теорії музики Палацу учнівської молоді Луцької міської
ради, керівник народного аматорського колективу профспілок України «Сузір’я»
Авторська пісня у вихованні підростаючого покоління.
Розкрито актуальність збірника творів керівників гуртків Палацу учнівської молоді, що оспівують
розмаїтий світ дитинства, щирість людської душі, красу рідного краю та милозвучність рідної мови,
прославляють незламну силу духу патріотів України.
УДК 37.091.32:796.71
С. І. Ковальчук, керівник гуртка «Юний картингіст» комунального закладу «Луцький міський Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
Автомобіль, картинг та автомобільний спорт. Конспект заняття для гуртківців першого року
навчання.
Запропоновані матеріали будуть корисні усім, хто має бажання ознайомитися з особливостями,
перевагами та труднощами картингу. Вони допоможуть дізнатися багато цікавого з історії розвитку цього
виду спорту, частково осягнути специфіку роботи та організації навчально-виховного процесу в гуртку «Юний
картингіст», зрозуміти, що за кожною перемогою стоїть титанічна щоденна праця.
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Ювілейні дати
УДК 37.01:51(092)
М. О. Сташенко, завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти (ВІППО);
Г. В. Мачушинець, завідувач методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської РДА
Світ знає, що Він – УКРАЇНЕЦЬ.
Слава, визнання – і забуття. Світова велич – і жорна сталінських репресій. Світла мрія – і жорстока
відплата. Система не любила талантів. Система нищила найкращих.
Простежимо це на одній долі, долі Михайла Кравчука…
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
УДК 94(477):396
О. А. Бундак, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Життя для суспільства Софії Русової: факти біографії.
Здійснено спробу показу маловідомих сторін особистого життя першої в Україні жінки педагогатеоретика, письменниці, перекладача й активного громадського діяча – Софії Федорівни Русової-Ліндфорс.
Ключові слова: громадський діяч, дошкільне виховання, педагог, політична думка, суспільні ідеї,
жертовність, боротьба, музика, освіта.
УДК 373.07:005.95
О. Й. Дем’янюк, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
моніторингу якості освіти ВІППО
Вплив внутрішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти.
Аналізуються складові внутрішнього середовища закладу середньої освіти, специфіка їх функціонування з
огляду на статусність закладу освіти, кількісні та якісні показники педагогічного й учнівського колективів,
особливості взаємовпливів різних чинників внутрішнього середовища тощо. Досліджується вплив
внутрішнього середовища на ефективність управлінської діяльності дирекції закладу середньої освіти,
можливості використання позитивних елементів окремих складових структури внутрішнього середовища для
подолання негативних наслідків впливів інших сегментів цього середовища.
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Ключові слова: заклад середньої освіти, управління закладом освіти, освітянський менеджмент,
внутрішнє середовище закладу освіти.
УДК 373.013:378
В. В. Камінська, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації
діяльності РМК (ММК) ВІППО
Соціокультурне середовище регіону як фактор розвитку загальнокультурної компетентності
педагогів.
Розглянуто феномен соціокультурного середовища регіону та висвітлено його вплив на розвиток
загальнокультурної компетентності освітян. Презентовано результати соціологічного дослідження з теми,
розкрито чинники, які стимулюють цю компетентність та перешкоджають їй. Окреслено елементи
соціокультурного середовища, найбільш значимими для культурного зростання вчителів та організації
навчально-виховного процесу.
Ключові слова: соціокультурне середовище регіону, елементи соціокультурного середовища,
загальнокультурна компетентність, інформативно-презентаційні форми роботи.
УДК 373.07:373(091)(44)
І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО;
Т. П. Остапйовська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО
Розвиток учення про функції менеджменту в науковій спадщині Анрі Файоля.
Обґрунтовано актуальність проблеми для сучасної педагогічної науки та практики управління
загальноосвітньою школою. Розкрито значимість ідей А. Файоля для розвитку і становлення менеджменту як
науки. Проаналізовано розроблені ним функції управління. Окреслено перспективи подальших наукових пошуків.
Ключові слова: управління, менеджмент, Анрі Файоль, функції управління.
УДК 37:343.431(477)(083.97)
О. І. Остапйовський, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО;
Л. І. Турчина, старший викладач кафедри педагогіки і психології ВІППО;
Н. М. Казмірчук, методист центру практичної психології і соціальної роботи ВІППО;
Ю. Д. Приймак, методист центру практичної психології і соціальної роботи ВІППО
Упровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція» на Волині.
Розглянуто сучасний стан проблеми торгівлі людьми та проаналізовано програму виховних заходів з
питань протидії цьому явищу «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», її впровадження у
Волинській області.
Ключові слова: торгівля людьми, особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція, семінартренінг.
УДК 316.62
Ю. Д. Приймак, методист центру практичної психології і соціальної роботи ВІППО
Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як соціально-психологічна проблема.
Висвітлюються особливості соціально-педагогічної діяльності, причини, шляхи та засоби щодо подолання
різних форм дезадаптації молоді.
Ключові слова: дезадаптація, соціальна дезадаптація форма дезадаптації, засоби подолання.
УДК 159.9:61
Л. І. Турчина, старший викладач кафедри педагогіки і психології ВІППО;
Н. М. Казмірчук, методист центру практичної психології та соціальної роботи ВІППО
Психологічна складова у структурі педагогічних компетентностей сучасного освітянина.
Розглянуто підходи щодо психологічних компетентностей у структурі педагогічних, проаналізовано
складові психологічних компетентностей, виявлено проблеми, які заважають формуванню психологічних
компетентностей у вчителів, вивчено думку педагогів області щодо спеціальних психологічних знань і вмінь,
запропоновано шляхи формування психологічних компетентностей в умовах післядипломної освіти.
Ключові слова: професійні, педагогічні, психологічні компетентності.
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Модернізація освіти. Наука і практика
УДК 373.5
Т. В. Ходаковська, педагог-організатор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 9 Луцької міської ради»
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Освіта – об’єкт державного управління.
Розкрито мету загальної середньої освіти, розвиток вітчизняної школи в умовах реформування, які
ґрунтуються на основних положеннях нового Закону України «Про освіту»; суть та особливості державного
управління освітою як цілеспрямованої діяльності держави щодо переходу в якісно новий стан та інтеграції у
європейський освітній простір.
Ключові слова: освіта, державне управління освітою, загальна середня освіта/шкільна освіта.
УДК 37.091.212.2(477.82)
А. О. Корнейко, кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти, завідувач центру ЗНО та
моніторингових досліджень ВІППО;
Р. С. Кутовий, методист центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО
Про проведення у Волинській області ЗНО–2017: інформація та аналітика.
Здійснено огляд основних етапів підготовки і проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання
на Волині. Проаналізовано результати ЗНО, а також проведеної у форматі зовнішнього незалежного
оцінювання державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти з основних
предметів, на тлі загальноукраїнських даних.
Ключові слова: зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, пункти тестування,
рівень навчальних досягнень, межові показники результативності.
УДК 376
С. В. Романюк, методист відділу з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти ВІППО
Інклюзивне навчання в закладі загальної середньої освіти.
Розкрито питання організації інклюзивного навчання в загальноосвітній школі: опис системних дій
дирекції, методичної роботи з учителями, батьками.
Ключові слова: інклюзивне навчання, дитина з особливими освітніми потребами, асистент учителя.
УДК 37.091.59:364-322
Н. М. Гмитрук, методист районного методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської
райдержадміністрації
Організація волонтерських проектів учнівського самоврядування за допомогою сервісу Padlet.
Показано можливість використання сервісу Padlet як нової сфери інформаційної взаємодії під час
організації діяльності учнівського самоврядування.
Ключові слова: сервіс Padlet, інтерактивна онлайн-дошка (стіна), організація роботи учнівського
самоврядування, волонтерська діяльність.
На допомогу вчителю
Мово моя рідна!
УДК 37:81’35(091)
І. І. Носко, методист методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації, вчитель
української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Ківерці
Для одного народу – один правопис: орфографічні норми Івана Огієнка.
Висвітлено головні правописні ідеї І. Огієнка, його внесок у єдині для всієї нації орфографію та літературну
мову.
Ключові слова: правопис, варіант, норма, Галичина, Радянська Україна, діаспора.
УДК 37.091.12
Н. С. Романюк, методист відділу виховної роботи ВІППО
Креативні підходи формування професійної компетентності педагога.
Здійснено науковий аналіз понять «творчість», «творча людина», «творчий педагог», «компетентність»,
«професійна компетентність». Творчість визначено важливим складником професійної компетентності
вчителя. Обґрунтовано риси творчого педагога та узагальнено психолого-педагогічні умови творчої діяльності
вчителя в умовах становлення національної школи.
Ключові слова: творчість, творчий педагог, компетентність, професійна компетентність.
Творчі сходинки педагогів Волині
Українська мова та література
УДК 37.091.32:821.161.2
Т. І. Октисюк, учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І–ІІІ ступеня – дитячий садок»
с. Самари-Оріхові Ратнівського району
Роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». Конспект уроку, 11 клас.
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Проводячи урок літератури разом з учителем історії, досягається ефект глибшого розкриття теми.
Ключові слова: Визвольна війна, магнат, козак, пісня, історія.
Всесвітня історія
УДК 37.091.32:94
Н. З. Никитюк, учитель історії Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Нововолинської
міської ради, вчитель-методист
Об’єднання Німеччини. Конспект уроку, 9 клас.
Запропонований урок присвячений особливостям об’єднання Німеччини 1871 р., аналізу життя і діяльності
Отто фон Бісмарка (1815–1898 рр.). Серед державних діячів ХІХ ст., які здійснили найбільший вплив на долю
Європи і світу, він займає, безперечно, одне із перших місць, як за історичним значенням своєї діяльності, так і
за масштабом політичного і дипломатичного обдарування.
Ключові слова: єдина німецька держава, обєднання, канцлер, Німецький союз, Митний союз, промисловий
переворот, Отто фон Бісмарк, австро-прусська війна, франко-прусська війна.
Зарубіжна література
УДК 37.091.32:821
Т. О. Томчук, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 4 м. Ківерці, вчитель-методист
Неоднозначний образ Гобсека. Конспект уроку за технологією зустрічних зусиль, 9 клас.
У руслі пошуку сучасних підходів до навчання заслуговує на увагу побудова уроку, витриманого в технології
зустрічних зусиль (автор технології – доктор педагогічних наук Є. В. Коротаєва), в якій освоєння нових знань
ґрунтується на взаємопідтримці обох сторін – і вчителя, й учня. Це творчо-пошуковий процес, під час якого вчитель є
спостерігачем або керівником, співучасником або організатором, радником або помічником, але в кожній ролі
керується гаслом: «Не можна підносити знання готовими, треба кожне нове відкриття робити разом із дітьми».
Ключові слова: скупій, влада, гроші, психологія, суперечливість.
Початкове навчання
УДК 37.091.32:51
Л. Ф.Чайко, вчитель початкових класів, учитель вищої категорії Нововолинської спеціальної
загальноосвітньої школи № 9 Нововолинської міської ради Волинської області
Порівняння чисел у межах 10. Співвіднесення цифри, числа і кількості. Сценарій відкритого уроку, 1 клас.
Подано конспект відкритого уроку у формі казки відповідно до програми з математики і тематичного планування.
Ключові слова: цифра, спадання, зростання, елемент, персонаж, казка.
Краєзнавство
УДК 930.25:37(477.82)(091)
Л. І. Коць, начальник відділу інформації та використання документів Національного архівного фонду
Державного архіву Волинської області
Огляд фондів Державного архіву Волинської області з проблеми «Шкільництво на Волині у
міжвоєнний період».
Держархів Волинської області містить достатню кількість різноманітних матеріалів для дослідження
освіти в краї у 1920–1930-х рр.
Ключові слова: Держархів Волинської області, архів, фонд, справа, Волинське воєводство, повіт, освіта, школа,
гімназія, семінарія, шкільний інспекторат, декларація, батьківський комітет, опікунська комісія, дошкільна освіта.
Додаток 3
Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми»
Електронну газету «Педагогічні роздуми» розміщено на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну
тему. Матеріали вчителі можуть використовувати у роботі.
У № 28 (січень) розповідається про мистецькі заходи, які проходять у ВІППО для слухачів курсів.
У № 29 (лютий) ідеться про досягнення волинських школярів на всеукраїнських учнівських олімпіадах.
У № 30 (березень) запропоновано розробку уроків української мови вчителя ЗОШ І–ІІІ ст. села Боратин
Луцького району Наталії Миколаївни Черняк.
У № 31 (квітень) запропоновано методичні рекомендації на допомогу вчителям початкових класів,
вихователям ГПД, керівникам гуртків Слободянюк Галини Володимирівни, вчителя початкових класів,
старшого вчителя загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Колодеже Горохівського району.
№ 32 (травень) пропонує ознайомитися з розробкою уроку із застосуванням методики арт-терапії Віри
Григорівни Шептур, учителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Черче Камінь-Каширського району.
У № 33 (червень) подано деякі ідеї літнього відпочинку дітей для активного і цікавого проведення вільного часу.
№ 34 (серпень) пропонує перегорнути сторінки незалежності України.
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У № 35 (вересень) вміщено спогади Євгена Григоровича Демкова, учителя, директора Доросинівської ЗОШ
у 1953–1970 роках, «Друзі мої! Життя – це справжнє диво».
№ 36 (жовтень) присвячений 125-річчю від дня народження видатного українського математика,
громадського діяча, академіка Михайла Кравчука.
Дев’ятого листопада з 1997 року в нашій країні відзначають державне свято – День української писемності
та мови. У № 37 (листопад) вміщено розповідь про Нестора Літописця. Пропонується кілька способів, як
зацікавити школярів літературою та прищепити їм бажання проводити час за книгою.
№ 38 (грудень) присвячено спогадам про Олексія Панасовича Тирака, який 40 років пропрацював у
Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.
У газеті є рубрика «На книжкову полицю», у якій подаються анотації на новинки педагогічної літератури,
що є в бібліотеці ВІППО.
Додаток 4
Перелік фахових передплатних періодичних видань

№
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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Найменування видання
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Біологія і хімія в рідній школі
Вихователь-методист дошкільним закладом
Вища освіта України
Відкритий урок
Вісник ТІМО
Все для вчителя
Всесвіт
Всесвітня література і культура
Всесвітня література в школах України
Географія та економіка в рідній школі
Дивослово
Бібліотека «Дивослово»
Дніпро
Дошкільне виховання
Джміль
Палітра педагога
Зарубіжна література в школах України
Заступник директора школи
Іноземні мови в школах України
Інформаційний збірник для директора школи
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України
Історія в рідній школі
Історія і суспільствознавство
Календар знаменних і пам’ятних дат
Комп’ютер у школі та сім’ї
Математика в рідній школі
Методист
Мистецтво та освіта
Освіта
Освіта України
Особлива дитина: навчання і виховання
Офіційний вісник України
Охорона праці
Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
Педагогіка толерантності
Педагогічна газета
Післядипломна освіта
Позакласний час
Початкова школа
Практика управління закладом освіти
Практика управління дошкільним закладом
Професійно-технічна освіта
Рідна школа
Слово і час
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
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Роки
надходження
2005–2017
2010–2017
2010–2017
2000–2017
2010–2017
2012–2017
2000–2017
2005–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2011–2017
2012–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2010–2017
2000–2017
2013–2017
1990–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2005–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2005–2017
2010–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2005–2017
2013–2017
2010–2017
2000–2017
2000–2017
2005–2017

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Трудова підготовка в рідній школі
Українська мова і література в школах України
Управління освітою. Бібліотека
Учитель початкової школи
Фізика та астрономія в рідній школі
Фізичне виховання в рідній школі
Шкільна бібліотека
Шкільна бібліотека плюс
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр
Англійська мова та література
Англійська мова. Усе для репетитора
Біологія
Біологія. Позакласна робота
Вивчаємо українську мову та літературу
Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота
Виховна робота в школі
Вихователю ГПД. Усе для роботи
Географія
Економіка в школах України
Завучу. Усе для роботи
Зарубіжна література в школі
Інформатика в школі
Історія та правознавство
Класному керівнику. Усе для роботи
Логопед
Математика в школах України
Мистецтво в школі
Основи здоров’я
Педагогічна майстерня
Трудове навчання в школі
Управління школою
Фізика в школах України
Фізичне виховання в школах України
Хімія
Шкільний бібліотекар
Шкільному психологу
Біологія. Шкільний світ
Директор школи
Завуч
Здоров’я та фізична культура
Інформатика
Історія України
Краєзнавство. Географія. Туризм
Математика
Початкова освіта
Світова література
Трудове навчання
Українська мова та література
Управління освітою
Фізика
Хімія. Шкільний світ
Шкільний світ
Школа
English
Deutsch

2000–2017
2000–2017
2000–2017
2012–2017
2000–2017
2000–2017
2000–2017
2005–2017
2011–2017
2005–2017
2014–2017
2005–2017
2014–2017
2005–2017
2014–2017
2014–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2005–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017
2010–2017

Проректор з наукової роботи

В. В. Вітюк

Проректор із науково-педагогічної роботи
та моніторингу якості освіти

О. Й. Дем’янюк

Проректор з науково-методичної роботи

В. Г. Панчишин
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ЗВІТ
Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
про роботу в 2017 році

Укладач –
Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук,
доцент, проректор з наукової роботи ВІППО

Відповідальний за випуск –
Олешко Петро Степанович,
кандидат історичних наук, доцент, ректор ВІППО

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2017 році, затверджений
вченою радою (протокол № 6 від 19 грудня 2017 року), висвітлює діяльність структурних підрозділів
щодо наукової, науково-методичної, навчальної, міжнародної діяльності, організації та проведення
ЗНО.
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