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ВСТУП
Реформування освітньої галузі передбачає створення умов для особистісного розвитку та
самореалізації педагогів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі професійного зростання
та пошук ефективних шляхів професійного розвитку педагогів. Упровадження
компетентнісного підходу є одним із ефективних шляхів модернізації освіти відповідно до
сучасних потреб суспільства, забезпечення її випереджаючої ролі, що сприяє оновленню
принципів формування змісту та методів навчання, переорієнтації з процесу на результат
навчання.
Волинський ІППО є закладом, який забезпечує задоволення потреб і запитів керівних та
педагогічних кадрів щодо розвитку їхньої професійної компетентності. Інститут сприяє
урізноманітненню форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом
створення нових організаційних умов, можливостей для вибору і забезпечення фахових
потреб та інтересів педагогів. Провідною ідеєю нового змісту підвищення кваліфікації є
підготовка такого педагога, який розуміє важливість сучасних освітніх ідей, готовий до
інноваційної педагогічної дії в умовах Нової української школи.
Протягом звітного періоду діяльність інституту була спрямована на його подальший
розвиток як сучасного закладу післядипломної педагогічної освіти, що здійснює наукове і
методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти регіону, підвищення
кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, проводить дослідження в
галузі освіти, сприяє упровадженню їх у практику роботи закладів освіти області.
Стратегія діяльності Волинського ІППО визначається напрямами Концепції «Нова
українська школа». В контексті завдань реформування освіти увага зосереджена, насамперед,
на роботі з педагогами як найважливішим ресурсом проведення змін; актуальним
залишається виконання місії щодо науково-теоретичного, науково-методичного та
інформаційного забезпечення модернізації освіти на регіональному рівні. Протягом року
проведено системну роботу із низки актуальних питань, досягнуто певних результатів,
виявлено ризики, окреслено відповідні завдання.
Із метою забезпечення якісного впровадження освітньої реформи Волинський ІППО
здійснює систему заходів з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, іноземних
мов, директорів, заступників директорів, учителів фізичної культури, образотворчого і
музичного мистецтв та асистентів учителів.
Очікувані результати підвищення кваліфікації вчителя НУШ:
– усвідомлення ролі вчителя як фасилітатора учіння;
– посилення мотивації вчителя та учня;
– надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;
– запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);
– сприяння розвитку в дітей розумової діяльності та умінь ХХІ століття;
– удосконалення процесу виховання.
Важливим є впровадження компетентнісної моделі освітньої діяльності, врахування умов
децентралізації управління освітою та автономії в організації навчання керівників закладів
освіти. Актуальним залишається оновлення варіативної складової освітньо-професійних програм
курсів підвищення кваліфікації з метою врахування сучасних потреб педагогів, розвитку їхньої
мотивації до постійного самовдосконалення та формування особистої мобільності.
Поряд із традиційними курсами підвищення кваліфікації, зроблено акцент на пошуку та
упровадженню інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогів, які передбачають:
очно-дистанційну форму навчання; інтенсивні короткострокові тренінгові програми; обласні
авторські лабораторії; школи фахової майстерності; інтернет-технології; віртуальні
педагогічні спільноти; майстер-класи; відеоконференції; вебінари.
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Однією із моделей оновлення змісту та форм професійного розвитку педагогів є
регіональні освітні проєкти, очікуваним результатом яких є професійний розвиток педагогів,
формування успішного вчителя, який володіє ефективними інструментами, технологіями для
реалізації компетентнісного підходу в умовах Нової української школи. Сучасні моделі
підвищення кваліфікації – це відповідь на вимогу Закону України «Про освіту» щодо
варіативності та свободи вибору професійного розвитку педагогів.
У 2019 році важливим було здійснення організаційно-методичного супроводу
впровадження STEM-освіти в закладах освіти Волині, реалізація науково-педагогічних
проєктів, координація та науково-методичний супровід експериментальної діяльності в
закладах загальної середньої освіти. Науково-методична робота з педагогами області
спрямовувалася на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, розвитку їх
творчого потенціалу, професійної компетентності, трансформування наукових ідей у
практику роботи.
Підтримка змін в системі освіти забезпечувалася через аналіз діяльності районних
(міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ та координації їх
діяльності в умовах децентралізації.
Навчально-методична діяльність у 2019 році відображена в запровадженні інноваційних
форм роботи, інноваційних технологій навчання, здійсненні викладацької діяльності на
курсах підвищення кваліфікації за попередньо розробленими та ухваленими спецкурсами.
За звітний період робота здійснювалась відповідно до плану роботи Інституту, за змістом
підпорядковувалась загальному контексту реформування освітньої галузі. Зокрема:
– підвищення якості освітнього процесу згідно із затвердженим МОН України стандартом
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ № 1143 від 10.08.18)
та орієнтирів Концепції «Нова українська школа»;
– впровадження сучасних технологій професійного розвитку та підвищення кваліфікації
педагогів;
– забезпечення актуальності і підвищення практичної значущості прикладних досліджень
та інноваційних розробок;
– розширення участі педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти в
дослідно-експериментальній діяльності, інноваційній роботі.
В Інституті створено власну інформаційно-видавничу базу, видаються 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, відділів та
інших структурних підрозділів Інституту.

6

І. Організаційно-керівна діяльність
1. Структура закладу
В Інституті працює: три кафедри (педагогіки і психології; менеджменту освіти; теорії та
методики викладання шкільних предметів); дві науково-дослідні лабораторії (освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК); соціологічних досліджень та розвитку освіти);
дванадцять відділів (навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти; гуманітарних
дисциплін; природничих дисциплін; фізико-математичних дисциплін; початкового навчання та
дошкільного виховання; інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; управління
закладами освіти; новацій та передових педагогічних технологій; практичної психології і
соціальної роботи; зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень;
виховної роботи; інформаційного забезпечення освіти); ресурсний центр підтримки інклюзивної
освіти; функціонують бібліотека та музей освіти Волині.
Структура Волинського ІППО

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 Інституту працює для розв’язання основних питань діяльності Інституту щодо
забезпечення умов організації післядипломної педагогічної освіти керівних і педагогічних
кадрів відповідно до сучасних світових стандартів в освітній галузі.
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Відповідно до плану роботи Інституту за 2019 рік проведено шість засідань вченої ради.
Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту:
– Про наукову роботу у ВІППО: підсумки за 2018 рік і завдання на 2019 рік (січень,
Ткачук Н. М.).
– Про культуру управління закладом освіти в адаптивних умовах функціонування системи
освіти (січень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про схвалення нової редакції Статуту Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти (січень, Олешко П. С.).
– Про схвалення Положення про вчену раду Інституту (січень, Вітюк В. В.).
– Про схвалення Положення про науково-дослідну лабораторію Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (січень, Вітюк В. В.).
– Про самооцінку задоволення роботою педагогів та їх розуміння мотивації учнів (березень,
Остапйовський О. І.).
– Моніторинг умов організації освітнього процесу та його роль у формуванні системи
забезпечення якості загальної середньої освіти (березень, Кутовий Р. С.).
– Про схвалення Положення про наукову діяльність у Волинському інституті
післядипломної педагогічної освіти (березень, Ткачук Н. М.).
– Впровадження інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти (травень,
Романюк С. В.).
– Розвиток професійної компетентності вчителів математики в системі післядипломної
освіти (травень, Трачук Т. В.).
– Про реалізацію I (підготовчо-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи
у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області» з теми «Формування ключових компетентностей особистості в
умовах інклюзивної освіти» (травень, Остапйовський О. І.).
– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14
імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» з теми
«Моделювання інноваційного освітнього простору в умовах інтегрованого підходу
навчання» (травень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію I (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної
роботи у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня – гімназія»
м. Горохів з теми «Формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах
інноваційного освітнього середовища» (травень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Луцької
міської ради Волинської області» з теми «Національне виховання особистості в умовах
полікультурного середовища» (травень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про управлінську культуру керівника закладу освіти як складову професійної культури
менеджера освіти: європейський досвід і українські реалії (вересень, Лук’янчук Г. Я.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ
ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» Волинської області з теми
«Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного
освітнього середовища» (вересень, Вознюк В. С.).
– Про реалізацію І (діагностико-концептувального) етапу дослідно-експериментальної
роботи у комунальному закладі «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» з
теми «Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища
вечірньої (змінної) школи» (вересень, Лук’янчук Г. Я.).
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– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» з
теми «Інтелектуально-духовний розвиток особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища» (вересень, Вітюк В. В.).
– Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у
комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської
ради Волинської області» з теми «Моделювання інноваційного середовища навчального
закладу для формування соціально адаптованої особистості» (вересень, Турчина Л. І.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у навчально-виховному комплексі
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія» смт Іваничі Іваничівського району
Волинської області з теми «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в
умовах інноваційного освітнього середовища» (вересень, Ясінська Н. В.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. м. Устилуг Устилузької міської ради Волинської області» з
теми «Формування громадянської компетентності учнів в умовах євроінтеграції України»
(вересень, Миць М. Я.).
– Про завершення дослідно-експериментальної роботи у навчально-виховному комплексі
«Ківерцівська загальноосвітня школа І ст. – Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської
районної ради Волинської області з теми «Формування толерантної особистості в навчальновиховному процесі сучасного навчального закладу» (вересень, Муляр О. П.).
– Про нові моделі підвищення кваліфікації за вибором педагогів області (вересень,
Вітюк В. В.).
– Про особливості психологічного супроводу вчителя Нової української школи (листопад,
Турчина Л. І.).
– Про завершення науково-дослідної теми Інституту «Професійний розвиток педагогів в
умовах освітнього середовища післядипломної освіти» (листопад, Ткачук Н. М.).
– Про внесення змін до Статуту Волинського ІППО (листопад, Олешко П. С.).
– Про схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
установ освіти області в 2020 році (листопад, Олешко П. С.).
– Про схвалення програм підвищення кваліфікації у міжатестаційний період (листопад,
Рубльова Н. О.).
– Про схвалення заявки та програми реалізації інноваційного освітнього проєкту
всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на базі комунального закладу «Луцька гімназія
№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (листопад, Вітюк В. В.).
– Про схвалення звіту роботи Інституту за 2019 р. (грудень, Вітюк В. В.).
– Про схвалення плану роботи Інституту на 2020 р. (грудень, Олешко П. С.).
– Про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
області (грудень, Рубльова Н. О.).
– Про схвалення до друку матеріалів науково-методичного вісника «Педагогічний
пошук», 2019 р. (протягом року, Рубльова Н. О.).
– Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах області (протягом року, наукові керівники).
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2018/2019 навчальному
році претендували на присвоєння педагогічних звань (січень, березень, Рубльова Н. О.).
– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Рубльова Н. О.).
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,
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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 науково-методичний супровід інноваційної діяльності в освітньому просторі
сучасного закладу освіти (лютий, Вітюк В. В.).
– Про схвалення положення про науково-методичну раду Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (лютий, Вітюк В. В.).
– Про затвердження планів роботи обласних авторських лабораторій на 2019 рік (лютий,
Майко С. М.).
– Про схвалення положення про науково-методичну раду Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (лютий, Вітюк В. В.).
– Про формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах
реалізації Концепції «Нова українська школа» (квітень, Дикий О. Ю., Романюк С. В.,
Бацмай С. А., Вітюк В. В.).
– Про стан реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (квітень, Вітюк В. В.).
– Про вдосконалення фахової компетентності вчителів математики через оволодіння
методикою навчання школярів розв’язування нестандартних задач специфічної тематики
(червень, Трачук Т. В.).
– Про науково-методичні засади підтримки та розвитку інтелектуально обдарованої
особистості в освітньому просторі регіону (червень, Миколайчук А. В.).
– Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2019» (червень,
Шинкарук І. В.).
– Про екологічну освіту та виховання у вимірі Нової української школи (жовтень,
Ясінська Н. В.).
– Про співпрацю з методичними службами області щодо професійного розвитку педагогів
в умовах Нової української школи (жовтень, Поліщук Н. А.).
– Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес у початковій
школі. Співпраця з компанією LEGO Foundation (жовтень, Никитюк Л. М.).
– Про зміни до складу науково-методичної ради Волинського ІППО (жовтень, Вітюк В. В.).
– Про діяльність відділу інформатики та ІКТ у 2019 році (грудень, Остапчук Л. Р.).
– Про діяльність відділу гуманітарних дисциплін у 2019 році (грудень, Бондарук Л. М.).
– Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду у 2019
році (грудень, Шинкарук І. В.).
– Про схвалення методичних розробок педагогів, які під час атестації у 2018/2019
навчальному році претендують на присвоєння педагогічних звань (лютий, квітень, Верба Т. П.).
– Про рекомендацію матеріалів до друку (протягом року, Верба Т. П.).
ІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів
Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи:
№
Підрозділ,
Назва заходу
Дата
Кількість
з/п відповідальний
проведення учасників
1 Центр ЗНО та МД, Апробація у закладах освіти
11 лютого – 480
Корнейко А. О.
області тестових завдань
07 березня
з метою наповнення банка
завдань зовнішнього незалежного
оцінювання 2020 року
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Форма підведення
підсумків
Карти
спостереження,
зведена інформація
до ЛРЦОЯО

2 Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.

Всеукраїнський семінарпрактикум завідувачів
кабінетів фізики та астрономії
інститутів післядипломної
освіти «Особистісне та професійне зростання учителя фізики
в умовах неперервної освіти»
3 Відділ новацій
Круглий стіл «Професійний
та передових
розвиток педагогів в умовах
педагогічних
Нової української школи»
технологій
в рамках Х Міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти»
4 Центр ЗНО та МД, Пробне тестування ЗНО–2019
Корнейко А. О.

13–15 лютого 54

Методичні
рекомендації

14–16
березня

50

16 березня,
23 березня

6313

5 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
6 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
7 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Дикий О.Ю.

28–29 березня 56

Сертифікати
доповідачів,
інформація
в каталозі виставки
та на сайті ВІППО
Звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної
середньої освіти,
у Волинській області
в 2019 році
Підсумковий протокол
ЛХППіХЕ НУ
«Острозька академія»

ХІV Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Учитель
року з предметів духовноморального спрямування»
(члени журі, оргкомітету)
Семінар-практикум вчителів
польської мови «Навчаємо
польської разом з “Krok po kroku”
(від видавництва «SJO Glossa»)
Міжнародна науково-практична
конференція «Залучення учнів
до здорового способу життя
та популяризація варіативних
модулів навчальної програми
з фізичної культури через всеукраїнський проєкт «Juniorz»
8 Центр ЗНО та МД, Основна (сертифікаційна)
Корнейко А. О.
та додаткова сесії зовнішнього
незалежного оцінювання 2019
року

08 квітня

56

15–16 квітня 154

Збірник тез

21 травня–
15 червня,
02–11 липня

Звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної
середньої освіти,
у Волинській області
в 2019 році
Звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної
середньої освіти,
у Волинській області
в 2019 році
Інформація на сайті
ВІППО, сертифікати
учасників семінару

11 382

9 Центр ЗНО та МД, Єдине фахове вступне
02 липня,
Корнейко А. О.
випробування (ЄФВВ) і єдиний 04 липня
фаховий вступний іспит
(ЄФВІ) для здобувачів
освітнього рівня «магістр»

1315

10 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.,
ТО «Соняшник»

145

Науково-методичний семінар
«Освітня траєкторія
особистісного розвитку
вчителя та учня в площині
Нової української школи»

11

Сертифікати
учасників

20 серпня

11 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій

Круглий стіл «Формування
інноваційного освітнього
середовища післядипломної
педагогічної освіти» в рамках
ХІ Міжнародної виставки
«Інноватика в сучасній освіті»
12 Центр ЗНО та МД, Незалежне тестування
Корнейко А. О.
педагогічних компетентностей
учасників сертифікації вчителів
2019 року
13 Центр ЗНО та МД, Апробація у закладах освіти
Корнейко А. О.
області тестових завдань
з метою наповнення банка
завдань зовнішнього незалежного
оцінювання 2021 року
14 НауковоІІІ Всеукраїнська науководослідна
педагогічна вебінарлабораторія
конференція «Формування
освітніх
в закладі освіти компетентності
інновацій та
екологічної грамотності
координації
та здорового життя»
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.
15 Кафедра
Всеукраїнська науково-практична
педагогіки і
конференція «Професійний
психології,
розвиток педагогів в умовах
Ткачук Н. М.,
освітнього середовища
Луцюк А. М.
післядипломної освіти»

22–24 жовтня 47

Сертифікати
доповідачів,
інформація в
каталозі виставки
та на сайті ВІППО

31 жовтня

Комплект
документів пункту
тестування

36

18–30
585
листопада,
03–13 грудня

Карти
спостереження,
зведена інформація
до ЛРЦОЯО

20 листопада 100

Збірник статей

22–23
листопада

Збірник матеріалів
конференції

150

Участь працівників ВІППО у заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів (к-сть осіб)

ІІІ. Наукова діяльність
1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО
У 2019 році колектив Інституту працював над завершенням реалізації науково-дослідної
теми «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
освіти» (Державний реєстраційний номер 011U004439).
Основна ідея дослідження полягала у розробленні та впровадженні моделі професійного
розвитку педагогів, яка враховує умови соціально-педагогічного середовища регіону,
узгоджує і впорядковує інновації різних рівнів.
Гіпотезою було передбачено, що реалізація моделі професійного розвитку педагогів буде
ефективною за умов:
– використання інноваційних технологій та форм навчання дорослих;
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– врахування категорій слухачів і рівня їх професійної компетентності при виборі
організаційних форм і педагогічних технологій;
– вибору форм навчального процесу відповідно до специфіки освітнього середовища
післядипломної освіти регіону;
– врахування змісту державних стандартів, результатів зовнішнього незалежного
оцінювання, сучасних тенденцій у системі виховної роботи;
– застосування програмно-проєктного підходу в міжатестаційний період;
– використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
Упродовж реалізації проєкту отримано теоретичні та практичні результати:
1) модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього
середовища післядипломної освіти регіону;
2) освітні програми професійного розвитку педагогічних працівників різних фахів
(більше 40 програм);
3) впроваджені інноваційні технології професійного розвитку педагогів;
4) освітні проєкти з проблем професійного розвитку педагогів в міжатестаційний період;
5) єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для професійного
розвитку педагогів (на основі сайта Інституту та сайтів, блогів методичних установ
Волинської області);
6) інформаційна платформа наукової та дослідно-експериментальної діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів;
7) публікації результатів дослідження у вигляді колективної монографії, а також збірки
матеріалів конференції, яка представлена доробками 53 авторів.
Отриманий практичний досвід засвідчив, що реалізація завдань науково-дослідної роботи
з теми «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
освіти» забезпечила удосконалення якості та ефективності курсової підготовки і навчання в
міжатестаційний період, сприяла виходу за межі традиційних підходів та ієрархій, пошуку
нових можливостей, дотримання гнучкості й модульності освітніх послуг, формування
інформаційного середовища тощо.
Такий висновок зроблено на основі моніторингових досліджень упродовж реалізації
програми, які проводились лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти,
«Регіональна система післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи
розвитку» (табл. 1).
Таблиця 1
Рівень задоволеності слухачів курсами підвищення кваліфікації, %
Рік

Задоволені повністю

Задоволені частково

Не задоволені

2014
2015
2016
2017
2018
2019

80,12
78,4
89
82,8
94,33
96,24

18,89
20
10,5
16,6
3,6
3,2

0,35
0,5
0,1
–
–
–

Не визначилися
з оцінкою
0,64
1,1
0,4
0,6
2,07
0,56

Зроблено висновок, що наукова діяльність в освітньому середовищі Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти створює платформу для освітніх змін,
забезпечує формування нової інноваційної реальності в освітньому просторі регіону,
створює умови для еволюції професійного розвитку педагогів відповідно до
соціокультурного та забезпечує розвиток і реформування системи освіти.
Результати науково-дослідної роботи представлено на Всеукраїнській конференції,
матеріали якої розміщені на сайті ВІППО (URL: http://vippo.org.ua/).
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Завдяки реалізації науково-дослідної теми ВІППО створено умови для інноваційного
розвитку закладів загальної середньої освіти області. Впродовж останніх 5 років, у межах
програми проєкту, працівниками ВІППО здійснюється керівництво дослідноекспериментальною роботою в 30 експериментальних закладах регіонального рівня,
забезпечується науково-методичний супровід розроблення, експертизи та запровадження
освітніх інновацій, пропонуються до впровадження моделі та перспективний досвід освітньої
діяльності педагогічних колективів.
Умовою впровадження наукових досліджень та інноваційних продуктів є взаємодія та
співпраця із закладами ППО, участь в реалізації науково-дослідних проєктів у рамках
Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти та Українського відкритого
університету післядипломної освіти. Здобутками наукової співпраці є організація та
проведення науково-практичних конференцій, здійснення фундаментальних і прикладних
досліджень, організація роботи дослідницьких лабораторій. Це, зокрема: «Лабораторія
інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації
управління освітою», наукові керівники – П. Олешко, ректор, Н. Ткачук, проректор з
наукової роботи; тимчасовий творчий колектив «Вивчення проблем і потреб закладів ППО у
навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності», керівник –
В. Вітюк, проректор з науково-методичної роботи; реалізація науково-дослідної теми
«Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої
післядипломної освіти» (реєстраційний номер 0116U004868), науковий керівник
Л. Ляхоцька, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних
технологій ЦІППО УМО, учасник – Н. Ткачук, проректор з наукової роботи ВІППО.
Наукова робота достатньо широко знайшла своє відображення в готовій науковій,
навчально-методичній продукції: від інформаційно-аналітичних матеріалів, оновлених
курсів лекцій, спецкурсів до наукових публікацій, навчально-методичних посібників,
програм.
За період реалізації теми захищено 5 кандидатських дисертацій.
Питання про результати наукової роботи «Професійний розвиток педагогів в умовах
освітнього середовища післядипломної освіти» заслухано на вченій раді Інституту (протокол
№ 5 від 21.11.2019 р.). Звіт про завершення науково-дослідної роботи розміщено на
офіційному
сайті
Інституту
(«Наукова
діяльність
ВІППО».
URL:
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientific-work).
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу
Програма науково-дослідної роботи передбачала включення в наукову діяльність
структурних підрозділів (кафедри, лабораторії) за ініційованими тематичними проєктними
дослідженнями.
1) Кафедра педагогіки і психології (завідувач Луцюк А. М.): «Підвищення рівня
професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку освіти».
Результати науково-дослідної роботи в рамках теми кафедри знайшли відображення у
нижченаведеному:
– розробка програм професійного розвитку, освітніх проєктів, організація дослідноекспериментальної роботи в закладах освіти;
– впровадження інноваційних технологій навчання дорослих;
– вироблення психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного
навчання дорослих з використанням андрагогіки;
– розробка та реалізація освітніх проєктів з проблеми професійного розвитку педагогів у
міжатестаційний період;
– створення інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку педагогів.
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Результати науково-дослідної роботи в рамках теми кафедри зайшли своє відображення у
змісті освітніх дисциплін програм: «Інноваційна педагогіка», «Педагогічна майстерність»,
«Педагогічна психологія», «Психологія управління», «Комунікативна культура»,
«Конфліктологія», «Психолого-педагогічні умови адаптації особистості в освітньому
просторі», «Психолого-педагічні аспекти профілактики насильства в учнівському
середовищі»; в тематиці навчально-методичних матеріалів, науково-методичних заходів з
актуальних питань: Програма виховної робота з учнями з питань протидії торгівлі людьми,
психолого-правова профілактика насильства в учнівському середовищі, профілактикаа ВІЛінфекції та підтримка психосоціального здоров’я в Україні.
Результати реалізації презентовано на засіданні кафедри педагогіки і психології ВІППО,
обласних наукових заходах, сайті ВІППО.
2) Кафедра менеджменту освіти (завідувач Сташенко М. О.): «Формування професійної
культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі».
З урахуванням теоретичних напрацювань в галузі освітнього менеджменту:
– визначено ознаки професійної культури керівника закладу освіти;
– уточнено складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору;
– укладено модель формування професійної культури як складової процесу
професіоналізації керівних кадрів;
– визначено показники критеріально-рівневого підходу до діагностування сформованості
корпоративної культури закладу освіти;
– впроваджено технології формування професійної культури керівників закладів освіти
(розроблені тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал»);
– розроблено методику діагностики корпоративної культури закладу освіти за етапами:
діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення корпоративної культури);
діагностика стану корпоративної культури (аналіз наявної корпоративної культури дозволить
оцінити ступінь її сформованості, а також виявити недоліки); аналіз чинників впливу на
формування корпоративної культури (дозволить визначити напрямки її вдосконалення і
трансформації); експрес-діагностика ефективності корпоративної культури; оцінка «сили»
корпоративної культури (оцінка керівника закладу освіти);
– розроблено теоретичну модель корпоративної культури закладу освіти, яка містить такі
компоненти: соціально-психологічний клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки
персоналу, норми і вимоги до персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика.
Встановлено, що формування професійної культури обумовлено впливом кількох
надсистем: культури суспільства; культури державного управління; культури державної
служби; культури державного органу, які виступають зовнішніми факторами цього процесу.
Виявлені внутрішні фактори формування професійної культури, зокрема, професійне
середовище, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
закладів освіти.
У ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політико-правова обізнаність керівника
в системі освіти є невід’ємною складовою його політичної культури, що, у свою чергу, в
сучасних умовах стає не лише світоглядною характеристикою особистості, а й важливою
соціальною та фаховою властивістю суб’єкта освітньої системи. Оскільки формування цього
явища перебуває у тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-політичної
компетентності, політико-правові знання можна розглядати як елемент когнітивної
компоненти професійної компетентності керівника у системі освіти.
За результатами наукового пошуку здійснено обґрунтування та визначено сутність
професійного іміджу керівника. Встановлено та розкрито взаємозв’язок та
взаємообумовленість професійного іміджу та управлінської культури менеджера.
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3) Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів (завідувач Дикий О. Ю.):
«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».
Впродовж звітного періоду працівниками кафедри зроблено акцент на практичній
реалізації здійснених досліджень, упровадженні результатів у зміст та форми підвищення
кваліфікації педагогів, професійного розвитку в міжатестаційний період, організації
діяльності педагога за індивідуальною освітньою траєкторією тощо. В рамках теми кафедри
проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Залучення учнів до здорового
способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної
культури через всеукраїнський проєкт «Juniorz» та регіональні заходи для педагогів різних
фахів за такими тематичними напрямами:
– правова культура сучасного вчителя;
– використання проєктних технологій;
– дослідницька діяльність у роботі педагога;
– формування громадянської компетентності учнів;
– розвиток професійних компетентностей вчителів математики;
– реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь;
– залучення учнів до здорового способу життя;
– культура спілкування тощо.
Працівниками кафедри істотно переглянуто тематику індивідуальних досліджень з огляду
на сучасні потреби педагога в контексті Концепції «Нова українська школа». Науковопедагогічні працівники спільно з педагогічними працівниками відділів взяли активну участь
у навчанні вчителів Нової української школи, а також в експертному оцінюванні
професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду
їх роботи.
4) Науково-дослідна тема лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК
(ММК) (завідувач Поліщук Н. А.): «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в
умовах неперервної освіти».
За звітний період охарактеризовано і описано у методичних рекомендаціях найбільш
перспективні технології післядипломної освіти, які забезпечують результативний
професійний розвиток фахівців. Підготовлено програми спецкурсів розвитку професійної
компетентності слухачів: програму модуля вибіркової частини освітньої програми
організації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної
педагогічної освіти «Методика викладання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”».
(Поліщук Н. А.); програму тренінгу для викладачів закладів фахової передвищої педагогічної
освіти «Методика викладання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”» (Поліщук Н. А.);
програму спецкурсу «Основи здоров’язбережувальної компетентності педагогів»; програму
тренінгу «Особливості перебування ВІЛ-позитивної дитини у закладах освіти»
(Поліщук Н. А.); програму спецкурсу «Основи музейної діяльності в закладах загальної
середньої освіти» (Камінська В. В.).
Реалізовано завдання програми ІІІ (формувального) етапу регіонального науковопедагогічного проєкту «Професійний розвиток педагогів в умовах децентралізації
управління освітою». У рамках проєкту: в регіональному освітньому середовищі
започатковано новий формат взаємодії та координації методичних служб: методичні служби
закладів освіти ОТГ – Волинський ІППО; реалізовано низку заходів для забезпечення
науково-методичної, інформаційно-консультативної допомоги методичним службам у роботі
щодо професійного розвитку педагогів в умовах автономії навчальних закладів (семінари,
семінари-практикуми, індивідуальні консультації тощо).
У межах теми працівники лабораторії здійснювали розробку індивідуальних наукових
досліджень:
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«Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної
педагогічної
освіти» (Поліщук Н. А.). За звітний період розроблено структурнофункціональну модель формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя у
системі післядипломної педагогічної освіти; критерії та показники здоров’язбережувальної
компетентності вчителя. Ефективність реалізації моделі формування здоров’язбережувальної
компетентності педагогів у системі ППО підтверджено результатами дослідження «Розвиток
здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної
освіти».
«Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного
середовища» (Камінська В. В.).
За звітний період запроваджено нові види екскурсій із врахуванням можливостей
соціокультурного середовища міста Луцька, оновлено їх зміст, прийоми, маршрути,
проведено шість тематичних та оглядових екскурсій містом та історико-культурним
заповідником «Старе місто» з відвідуванням музеїв, мистецьких галерей, арт-студій для
слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників різноманітних науково-методичних
заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів; оновлено матеріали рубрики
«Культурно-педагогічний експрес»: каталог Інтернет-посилань культурно-освітнього
спрямування, про видатних особистостей краю, інформаційно-презентаційні матеріали щодо
використання музейних квест-технологій в освітньому процесі. Проведено соціологічне
дослідження «Вплив компонентів соціокультурного середовища на професійний та
загальнокультурний розвиток педагогів».
«Готовність педагогів до виховання учнів на національних цінностях» (Мочкін С. А.).
За звітний період: опрацьовано джерела та літературу за темою, нормативно-правову базу,
викладено теоретичні засади теми у низці публікацій. Видано монографію «Втрачені святині:
сакральні пам’ятки західних областей України у 1945–1965 рр.», де представлено значний
фактологічний матеріал про пам’ятки як матеріальну репрезентацію національних цінностей.
5) У контексті науково-дослідної теми Інституту працівники науково-дослідної
лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти (завідувач Ясінська Н. В.)
працювали над темою «Соціологічний аналіз освітнього середовища післядипломної
педагогічної освіти». Проведено теоретичні та емпіричні дослідження, результати яких
знайшли відбиття у 4 наукових статтях та матеріалах колективної монографії.
За звітний період здійснено моніторинг рівня задоволеності слухачів курсів підвищення
кваліфікації організацією різних форм роботи з педагогами, створенням умов для їх
самоосвіти та саморозвитку, ефективного освітнього процесу; зростання професійної
компетентності за такими показниками, як використання інформаційно-комунікаційних
технологій, готовність до інноваційної діяльності тощо.
Протягом року проводились тематичні соціологічні опитування «Екологічна освіта і
виховання у вимірі Нової української школи», «Роль учителя початкових класів у реалізації
Концепції «Нова українська школа», «Опорний заклад освіти: проблеми і перспективи
функціонування та розвитку», «Випускник – 2019», «Булінг в освітньому середовищі: в
оцінках учнів та вчителів», «Соціально-психологічний клімат в учнівському колективі
Маневицького НВК», «Інноваційне середовище ЗОШ І–ІІІ ступеня № 1 – гімназія
смт Іваничі: проблеми формування і перспективи розвитку».
За результатами наукової діяльності структурними підрозділами підготовлено розширені
звіти та презентації, методичні рекомендації, які розміщені на офіційному сайті ВІППО на
сторінках кафедр, лабораторій.
Упродовж звітного періоду педагогічні працівники (методисти) працювали над науковометодичними проблемами в контексті науково-дослідної теми Інституту та тем структурних
підрозділів. Протягом року методистами проводились постійно діючі семінари, семінари17

практикуми, семінари-тренінги, надавались методичні консультації за участі науковців
Інституту, закладів вищої освіти України. Підготовлено програми навчальних тренінгів,
семінарів-практикумів, спецкурсів, курсів лекцій з урахуванням Концепції «Нова українська
школа». Педагогічними працівниками забезпечено рецензування навчальних програм,
методичних рекомендацій, методичних видань.
3. Підготовка та участь у науково-практичних конференціях, круглих столах,
семінарах, форумах тощо регіонального рівня
Протягом року працівники Інституту організували і провели 43 регіональних наукових
заходи, з них: 11 науково-практичних конференцій, 17 круглих столів, 8 семінарів,
1 фестиваль, 4 педагогічних читання, 2 вебінари:
№
Підрозділ,
Назва заходу
з/п відповідальний
1 Кафедра педагогіки Науково-практична конференція
і психології,
«Самоосвіта як провідна форма
Ткачук Н. М.,
вдосконалення професійної
Вітюк В. В.
компетентності педагога в рамках НУШ»
2 Відділ фізикоПедагогічні читання вчителів
математичних
природничо-математичного циклу
дисциплін,
«Видатні вчені України»: «Життєвий
Сусь С. І.
шлях українських вчених ХІХ–ХХ ст.
та їх юнацькі мрії про військову кар’єру»
3 Кафедра теорії
Вебінар на платформі «Всеосвіта»:
та методики
«Як створювати і використовувати
викладання
різноманітні завдання для формування
шкільних
дослідницьких умінь учнів»
предметів,
Ягенська Г. В.
4 Кафедра
Районна науково-практична конференція
педагогіки
«Педагогічна спадщина В. О. Сухомлині психології,
ського в освітньому просторі району»
Луцюк А. М.
(100-річчя від дня народження)
5 Кафедра
Круглий стіл «Компетентнісна
менеджменту
модель викладача вищої школи.
освіти,
Демаркація меж творчості та вимог
Остапйовський І. Є. нової інформаційної доби»
6 Кафедра теорії
Круглий стіл для директорів шкіл
та методики
Волинської області (фах – історія,
викладання
правознавство і суспільні дисципліни)
шкільних
«Луцьк – європейський»
предметів,
Миць М. Я.
7 Кафедра
Районна науково-практична
педагогіки
конференція «Психолого-педагогічні
і психології,
умови підвищення ефективності
Луцюк А. М.
та якості сучасного уроку»
8 Кафедра
Регіональна (не)конференція мініпедагогіки
EdCamp Lutsk «Школа – територія
і психології,
свободи»
Ткачук Н. М.
9 Кафедра теорії
Вебінар на зимовій сесії «STEMта методики
школи – 2019» у проєкті «Якість
викладання
освіти». Тема: «Кроки до STEMшкільних
освіти на уроках біології»
предметів,
Ягенська Г. В.

18

Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
09 січня
185
Резолюція

18 січня

35

Інформація на сайті
ВІППО

21 січня

200

Інформація на сайті
ВІППО

25 січня

200

Резолюція

30 січня

47

Резолюція

06 лютого

28

Інформація на сайті
ВІППО

20 лютого

120

21 лютого

170

22 лютого

717

Рекомендації,
презентація в соцмережах, інформація
на сайті ВІППО
Презентація
в соцмережах,
інформація на сайті
ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

10 Науководослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Романчук Г. Д.,
Кот Н. М.
11 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
12 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Муляр О. П.
13 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
14 Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

Круглий стіл – презентація
«Календаря знаменних і пам’ятних
дат Волині на 2019 рік»

26 лютого

73

Інформація на сайті
ВІППО

Науково-практична конференція
28 лютого
вчителів природничо-математичного
циклу предметів «Нова українська
школа: педагогіка партнерства
та компетентнісний підхід у навчанні»

50

Інформація на сайті
ВІППО

Науково-практична конференція
«Формування толерантності
в освітньому середовищі школи:
досвід, проблеми та перспективи»

28 лютого

50

Інформація на сайті
ВІППО

01 березня

30

Презентація
напрацювань,
інформація на сайті
ВІППО

13 березня

67

Підготовка
резолюції,
інформація на сайті
ВІППО

20 березня

160

26 березня

30

Презентація
в соцмережах,
інформація на сайті
ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

27 березня

40

Рекомендації

05 квітня

40

11 квітня

45

Програма,
презентація,
інформація на сайті
ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

19 квітня

25

Круглий стіл «Релігійний компонент
в освітньому менеджменті: новітня
стратегія співпраці МОН України
з церквами та релігійними
організаціями»
Круглий стіл «Розвиток правової
культури педагогічних та керівних
кадрів освіти засобами педагогічної
атестації в умовах реалізації Закону
України “Про освіту” та Концепції
“Нова українська школа”»
15 Кафедра
Міська науково-практична конференція
педагогіки
«Педагогічна спадщина Василя
і психології,
Сухомлинського і Нова українська
Луцюк А. М.
школа (100-річчя від дня народження)»
16 Кафедра теорії
Круглий стіл вчителів математики
та методики
«Математика (шкільна математика)
викладання
та її значення для формування
шкільних предметів, ключових компетентностей для
Трачук Т. В.
життя»
17 Науково-дослідна Обласний круглий стіл вчителів
лабораторія
історії «Викладання історії за новим
освітніх інновацій інноваційним підручником з історії
та координації
України волинських авторів
діяльності РМК у 10-х класах закладів загальної
(ММК),
середньої освіти»
Мочкін С. А.
18 Відділ
Круглий стіл до річниці заснування
інформаційного науково-методичного вісника
забезпечення
«Педагогічний пошук»
освіти
«Шлях завдовжки 25 років»
19 Кафедра мене«Науково-методичні засади типового
джменту освіти, алгоритму організації та проведення
відділ ЗНО
локальних моніторингових
та моніторингових досліджень якості освіти» (науководосліджень,
методичний семінар для керівників
Корнейко А. О. ЗЗСО та представників ОТГ)
20 Кафедра
Науково-методичний семінар
менеджменту
«Політологічна пропедевтика – шлях
освіти,
до формування громадянськоКорнейко А. О. політичної компетентності педагога»

19

Практичні рекомендації щодо дослідження
сформованості
громадянсько-політичної компетентності
вчителя НУШ

21 Кафедра
педагогіки
і психології,
Ткачук Н. М.
22 Кафедра
педагогіки
і психології,
науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Ткачук Н. М.,
Поліщук Н. А.
23 Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Кот Н. М.,
Романчук Г. Д.,
Ясінська Н. В.
24 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.
25 Кафедра
педагогіки
і психології,
Остапйовський О. І.,
Ткачук Н. М.,
Луцюк А. М.
26 Кафедра
педагогіки
і психології,
Луцюк А. М.,
ДНДІ МВС
України
27 Кафедра педагогіки
і психології,
науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Вітюк В. В.,
Поліщук Н. А.
28 Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Кот. Н. М.,
Романчук Г. Д.,
Ясінська Н. В.
29 Відділ інформатики
та інформаційнокомунікаційних
технологій,
Остапчук Л. Р.

Круглий стіл «Підготовка практикоорієнтованих наукових продуктів»

13 травня

25

Рекомендації

Круглий стіл «STEM-освіта педагога
в умовах інноваційного освітнього
середовища»

15 травня

40

Рекомендації

Волинезнавчі історико-педагогічні
читання «Луцький з’їзд монархів:
історичні джерела та художня
інтерпретація»

16 травня

34

Інформація на сайті
ВІППО, програма

Обласна науково-практична
16 травня
конференція «Формування
професійної культури керівника ЗЗСО
в сучасному освітньому середовищі»
Науково-теоретичний семінар
17 травня
з онлайн-трансляцією «Особистість
педагога Нової української школи –
психолого-педагогічний аспект»,
онлайн-трансляція

35

Збірник матеріалів,
інформація на сайті
ВІППО

272

Запис на ютюбканалі, інформація
на сайті ВІППО

Круглий стіл «Психолого-правова
профілактика насильства
в учнівському середовищі»

20 травня

180

Рекомендації,
презентація
в соцмережах,
інформація на сайті
ВІППО

Фестиваль інновацій «Реалізація
Концепції “Нова українська школа”
в умовах інноваційного освітнього
середовища»

22 травня

100

Збірник матеріалів

Психолого-педагогічні читання
28 травня
«Психологічна служба системи освіти
Волині у контексті розвитку Нової
української школи», присвячені
пам’яті академіка О. В. Киричука

37

Інформація на сайті
ВІППО, програма

Науково-практичний семінар
«Віртуальна спільнота як форма
розвитку професійної
компетентності»

49

Алгоритм створення
віртуальної
спільноти

20

31 травня

30 Науково-дослідна
лабораторія
соціологічних
досліджень
та розвитку освіти,
Кот Н. М.,
Романчук Г. Д.,
Ясінська Н. В.
31 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
32 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
33 Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.,
Гребенюк Т. С.,
Мацюк Л. М.,
Кащенюк М. Р.
34 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
35 Відділ ЗНО
та моніторингових
досліджень,
Корнейко А. О.

36 Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
37 Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.
38 Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
39 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Жалко Т. Й.
40 Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.

Волинезнавчі історико-педагогічні
читання «Освіта і виховання в родині
Косачів: талановита матір
талановитих дітей»

18 червня

58

Інформація на сайті
ВІППО, програма,
публікації в журналі
«Педагогічний
пошук»

Круглий стіл «Математика та її
значення у формуванні ключових
компетентностей для життя» (для
вчителів математики)

23 серпня

20

Інформація на сайті
ВІППО

Науково-практична конференція
«Шляхи формування громадянської
компетентності учнів в умовах
євроінтеграції України»

26 вересня

Науково-практична конференція
«Природно-заповідний фонд
Волинської області: освітній аспект»

10 жовтня

74

Матеріали обласної
науково-практичної
конференції,
інформація на сайті
ВІППО

Круглий стіл «Розвиток дослідницької 24 жовтня
діяльності школярів при вивченні
математики в умовах сучасного
освітнього простору: досвід, проблеми,
перспективи» (для вчителів математики)

24

Інформація на сайті
ВІППО

Науково-практичний семінар
для відповідальних за організацію
та проведення ЗНО в новостворених
ОТГ області «Реалізація процедур
зовнішнього незалежного оцінювання:
специфіка управлінського супроводу
в умовах децентралізації»
Круглий стіл «Адміністративна
культура управління освітнім
закладом в умовах реалізації освітніх
реформ»
Круглий стіл «Педагог позашкілля:
професійний стандарт та вектори
розвитку»
Круглий стіл «Адміністративна
культура управління освітнім
закладом в умовах реалізації освітніх
реформ»
VІІ Міжвузівський науковопрактичний семінар
«Проблеми й перспективи розвитку
інформаційної, бібліотечної
та архівної справи»

Інформація на сайті
ВІППО

15 листопада 77

Практичні
рекомендації,
презентація «Формат
ЗНО–2020»,
інформація на сайті
ВІППО

22 листопада 25

Резолюція, виступ
(Кутовий Р. С.)

22 листопада 40

Практичні
рекомендації

22 листопада 31

Резолюція

22 листопада 35

Збірник матеріалів

Науково-методичний семінар
29 листопада 36
«Впровадження технологій
зовнішнього оцінювання якості освіти
в контексті реалізації Закону
“Про освіту”»

21

Практичні
рекомендації,
презентація,
інформація на сайті
ВІППО

41 Кафедра
педагогіки
і психології,
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
42 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
43 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

Обласна конференція за підсумками
реалізації проєкту «Нова школа –
новий вчитель»

18 грудня

95

Науково-методичний семінар
Грудень
«Особливості навчання математики
в контексті аналізу тестових завдань
зовнішнього незалежного оцінювання
2019 року та перспектив ЗНО–2020»
Круглий стіл «Розвиток дослідницької Грудень
діяльності школярів при вивченні
природничо-математичних дисциплін
в умовах сучасного освітнього простору:
досвід, проблеми, перспективи» (для
вчителів природничо-математичних
дисциплін)

Збірник матеріалів

Інформація на сайті
ВІППО

20

Інформація на сайті
ВІППО

Участь працівників ВІППО у заходах регіонального рівня (к-сть осіб)

4. Експертно-аналітична діяльність:
Протягом року працівниками Інституту здійснено:
а) апробацію: 4 підручників, 1 навчального посібника;
б) рецензування:
– 3 збірників;
– 5 відгуків на автореферати;
– 59 навчальних програм;
– 31 програми спецкурсів;
– 11 магістерських робіт;
– 9 бакалаврських робіт;
– 6 навчальних, навчально-методичних, методичних посібників;
– 56 методичних рекомендацій;
– 83 методичних розробок;
– 20 збірників матеріалів;
– 1 освітньо-професійної програми підготовки магістрів.
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Експертно-аналітична діяльність працівників ВІППО (рецензування)

5. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів,
концепцій, положень тощо
Працівниками Інституту розроблено рекомендації:
Порядок проведення другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019» (Шинкарук І. В.).
Методичні рекомендації щодо проведення першого, зонального туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020» та підготовки учасників другого, регіонального туру
(Шинкарук І. В.).
Порядок проведення другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2020» (Шинкарук І. В.).
Рекомендації щодо оформлення матеріалів на обласну виставку дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» (Майко С. М.).
Методичні рекомендації для проведення ІІ та ІІІ етапів міжнародних і всеукраїнських
конкурсів імені Петра Яцика та ім. Тараса Шевченка» (Сова О. О.).
Методичні рекомендації щодо викладання польської мови у закладах загальної середньої
освіти з українською мовою навчання у 2019/2020 рр. (Бондарук Л. М.).
Розроблено та оновлено положення:
Типове положення про кафедру Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти (наказ від 21.12.18 № 170-од).
Положення про наукову діяльність у Волинському інституті післядипломної педагогічної
освіти (наказ від 29.03.19 № 51-од).
Положення про вчену раду ВІППО.
Положення про науково-методичну раду ВІППО.
6. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу
Інформаційна база про наукову діяльність Інституту представлена на офіційному сайті
Інституту сторінками:
– «Наукова діяльність ВІППО» (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=scientificwork);
– сторінка «Конференції» для розміщення матеріалів всеукраїнських, регіональних
конференцій (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=conference).
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ІV. Науково-методична діяльність
1. Форми організації науково-методичної роботи
Протягом року працівники Інституту організовували роботу 37 постійно діючих семінарів:
№
Підрозділ,
з/п відповідальний
1 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

2

3

4

5

6

7

8

Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
Заняття постійно діючого
9 січня
25
Методичні
семінару-практикуму для вчителів
рекомендації
математики навчальних закладів
загальної середньої освіти
«Реалізація принципу наступності
при вивченні математики –
необхідна умова забезпечення
якості шкільної математичної освіти»
Кафедра теорії
Заняття постійно діючого семінару- 20 січня
35
Методичні
та методики
практикуму для вчителів математики
рекомендації
викладання
закладів загальної середньої освіти
шкільних
«Методика розв’язування
предметів,
олімпіадних завдань з математики»:
Трачук Т. В.
«Основні методи розв’язування
олімпіадних завдань з математики
для учнів 1–6, 7–8, 9–11 класів»
Відділ початкового Постійно діючий семінар20 березня
43
Інформація на сайті
навчання і дошкіль- практикум для спеціалістів,
ВІППО, виступ
ного виховання,
методистів з питань дошкільної
Березіна О. М.
освіти РММК «Медіаосвіта
Кафедра
як напрям освітнього процесу
менеджменту освіти, в закладі дошкільної освіти»
Рудь О. В.
Відділ з питань
Інклюзивне навчання в закладах
22 березня
25
Інформаційний
управлінської
загальної середньої освіти.
буклет
діяльності
Команда психолого-педагогічного
та інклюзивної
супроводу дитини з особливими
освіти,
освітніми потребами в умовах
Коць В. В.,
закладу загальної середньої освіти
Романюк С. В.
Кафедра
Методичні засади типового
11 квітня
45
Розробка методичних
менеджменту освіти, алгоритму організації
рекомендацій,
Корнейко А. О.
та проведення локальних
презентація,
Відділ ЗНО та МД, моніторингових досліджень якості
інформація на сайті
Кутовий Р. С.
освіти
ВІППО
Відділ початкового Постійно діючий семінар28 березня
43
Інформація на сайті
навчання
практикум для методистів з питань
ВІППО
і дошкільного
початкової освіти РММК
виховання,
та спеціалістів гуманітарних
Єндрущук С. М.
відділів ОТГ «Особливості
традиційних та нестандартних
підходів до формування навичок
читання та письма»
Відділ гуманітарних Семінар методистів іноземних мов 17 квітня
37
Інформація на сайті
дисциплін,
РМК «Розвиток ключових
ВІППО, методичні
Бондарук Л. М.,
життєвих умінь у процесі
рекомендації
Бацмай С. А.,
навчання іноземних мов»
Заїка О. О.,
Ураєва І. Г.
Відділ гуманітарних Семінар методистів районних,
17 квітня
30
Інформація на сайті
дисциплін,
міських методичних кабінетів,
ВІППО, методичні
Бондарук Л. М.,
працівників ОТГ, які опікають
рекомендації
Сова О. О.
українську мову та літературу,
зарубіжну літературу, мови
національних меншин,
Назва заходу
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9

10

11

12

13

14

15

16

«Організація та проведення ДПА
та ЗНО з української мови
та літератури, зарубіжної
літератури, мов національних
меншин у 2019 р.»
Відділ
Постійно діючий семінар
23 квітня
природничих
керівників методичних об’єднань
дисциплін,
учителів географії
Григор’єва Н. В.
«Компетентнісно орієнтовані
навчальні завдання з географії
як спосіб актуалізації
особистісного потенціалу учнів»
Відділ початкового Постійно діючий семінар22 травня
навчання
практикум для спеціалістів,
і дошкільного
методистів з питань дошкільної
виховання,
освіти РММК «Праця
Березіна О. М.
як діяльність, форма і засіб
розвитку дітей дошкільного віку»
Кафедра теорії
Заняття постійно діючого
31 травня
та методики
семінару-практикуму для вчителів
викладання
математики закладів загальної
шкільних предметів, середньої освіти «Аналіз підходів
Трачук Т. В.
до розв’язування задач ХХІI
Відділ фізикоВсеукраїнського турніру юних
математичних
математиків»
дисциплін,
Сусь С. І.
Відділ з питань
Особливості організації
31 травня
управлінської
інклюзивного освітнього
діяльності
середовища: принципи
та інклюзивної
універсального дизайну
освіти,
та розумного пристосування,
Коць В. В.,
ресурсна кімната, медіатека.
Романюк С. В.
Індивідуалізація і диференціація
викладання як врахування
індивідуальних особливостей
кожної дитини
Відділ
Віртуальна спільнота як форма
31 травня
інформатики
розвитку професійної
та інформаційнокомпетентності
комунікаційних
технологій,
Остапчук Л. Р.
Кафедра теорії
Заняття постійно діючого
11 червня
та методики
семінару-практикуму для вчителів
викладання
математики закладів загальної
шкільних
середньої освіти «Аналіз підходів
предметів,
до розв’язування задач ХХІI
Трачук Т. В.
Всеукраїнського турніру юних
Відділ фізикоматематиків»
математичних
дисциплін,
Сусь С. І.
Кафедра теорії
Науково-методичне забезпечення 13 червня
та методики
навчання математики у закладах
викладання
загальної середньої освіти:
шкільних
«Впровадження реформи Нової
предметів,
української школи: проблеми
Трачук Т. В.
та перспективи»
Відділ виховної
Постійно діючий семінар
19 червня
роботи,
методистів з виховної роботи
Никитюк І. В.
районних (міських) методичних

25

22

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

26

Інформація на сайті
ВІППО

29

Методичні
рекомендації

30

Інформаційний
буклет

49

База даних керівників
методичних
об’єднань міст,
районів,
територіальних
громад
Вироблення
методичних
рекомендацій щодо
оформлення
розв’язань задач

29

30

Методичні
рекомендації

25

Визначено
і рекомендовано
критерії діяльності

17

18

19

20

21

22

23

кабінетів, керівників методичних
об’єднань заступників директорів
шкіл з виховної роботи
«Проєктування виховної системи
в умовах Нової української школи»
Кафедра теорії
Заняття постійно діючого
20 серпня
та методики
семінару-практикуму для вчителів
викладання
математики закладів загальної
шкільних предметів, середньої освіти «Аналіз підходів
Трачук Т. В.
до розв’язування задач ХХІI
Відділ фізикоВсеукраїнського турніру юних
математичних
математиків»
дисциплін,
Сусь С. І.
Відділ
Семінар методистів районних,
20 серпня
гуманітарних
міських методичних кабінетів,
дисциплін,
працівників ОТГ, які опікають
Бондарук Л. М.,
українську мову та літературу,
Сова О. О.
зарубіжну літературу, мови національних меншин, «Особливості
викладання української мови і літератури, зарубіжної літератури,
мов національних меншин
(російська мова) у 2019/2020 н. р.»
Відділ гуманітарних Семінар методистів іноземних мов 22 серпня
дисциплін,
РМК «Компетентнісний підхід
Бондарук Л. М.,
до формування змісту освіти
Бацмай С. А.,
та особистісно орієнтованого
Заїка О. О.,
навчального процесу»
Ураєва І. Г.
Кафедра теорії
Заняття постійно діючого
11 вересня
та методики
семінару-практикуму для вчителів
викладання
математики закладів загальної
шкільних предметів, середньої освіти «Аналіз підходів
Трачук Т. В.
до розв’язування задач ХХІI
Відділ фізикоВсеукраїнського турніру юних
математичних
математиків»
дисциплін,
Сусь С. І.
Кафедра теорії
Постійно діючий семінар
12 вересня
та методики
«Науково-методичне забезпечення
викладання
навчання математики у закладах
шкільних предметів, загальної середньої освіти»: «Про
Трачук Т. В.
вивчення математики у 2019/2020
Відділ фізиконавчальному році»
математичних
дисциплін,
Сусь С. І.
Відділ управління Індивідуальна програма розвитку – 13 вересня
закладами освіти, основний освітній документ для
ресурсний центр
дітей з особливими освітніми
підтримки
потребами.
інклюзивної освіти, Роль асистента вчителя в класі
Коць В. В.,
з інклюзивним навчанням: основні
Романюк С. В.
функції і завдання, форми співпраці
Відділ початкового Постійно діючий семінар18 вересня
навчання і
практикум для методистів з питань
дошкільного
початкової освіти РММК
виховання,
та спеціалістів гуманітарних
Никитюк Л. М.
відділів ОТГ «Нова українська
школа: виклики, перспективи
впровадження»

26

освітнього
середовища.
Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт
29

Вироблення
методичних
рекомендацій
щодо оформлення
розв’язань задач

60

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

41

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

26

Вироблення
методичних
рекомендацій щодо
оформлення
розв’язань задач

37

Методичні
рекомендації

30

Інформаційний
буклет

42

Інформація на сайті
ВІППО

24 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
25 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Олевська І. І.

Постійно діючий проблемний
семінар «Реалізація принципу
наступності при вивченні
математики – необхідна умова
забезпечення якості шкільної
математичної освіти»
«Підсумки 2018/2019 навчального
року та рекомендації щодо
вивчення історії України,
всесвітньої історії, правознавства
та філософсько-світоглядних
дисциплін у 2019/2020 н. р.»
26 Кафедра теорії
Постійно діючий семінарта методики
практикум «Методика розв’язування
викладання
олімпіадних завдань з математики»:
шкільних предметів, «Основні методи розв’язування
Трачук Т. В.
олімпіадних завдань з математики
для учнів 1–6, 7–8, 9–11 класів»
27 Кафедра теорії
Заняття постійно діючого
та методики
семінару-практикуму для вчителів
викладання
математики закладів загальної
шкільних предметів, середньої освіти «Аналіз підходів
Трачук Т. В.
до розв’язування задач ХХІI
Відділ фізикоВсеукраїнського турніру юних
математичних
математиків»
дисциплін,
Сусь С. І.
28 Кафедра теорії
Постійно діючий семінарта методики
практикум «Методика навчання
викладання
розв’язування завдань
шкільних предметів, математичних змагань: олімпіад,
Трачук Т. В.
конкурсів, турнірів»
29 Кафедра теорії
Постійно діючий семінарта методики
практикум «Методика навчання
викладання
розв’язування завдань
шкільних предметів, математичних змагань: олімпіад,
Трачук Т. В.
конкурсів, турнірів»
30 Відділ початкового Постійно діючий семінар-практикум
навчання
для спеціалістів, методистів
і дошкільного
з питань дошкільної освіти РММК
виховання,
«Забезпечення якості дошкільної
Березіна О. М.
освіти в умовах інноваційного
розвитку та реформування галузі»
31 Кафедра теорії
Постійно діючий проблемний
та методики
семінар «Реалізація принципу
викладання
наступності при вивченні
шкільних предметів, математики – необхідна умова
Трачук Т. В.
забезпечення якості шкільної
математичної освіти»
32 Відділ управління Практика використання здоров’язакладами освіти, формуючих і здоров’язберігаючих
Барановська Р. Є.
технологій в умовах освітнього закладу
33 Відділ виховної
Компетентнісний підхід в освіті
роботи,
як складова професійного
Червінська Н. Л.
розвитку педагога
34 Відділ управління Створення системи ефективної
закладами освіти, протидії булінгу в інклюзивному
ресурсний центр
освітньому середовищі.
підтримки
Як підтримати учителя у процесі
інклюзивної освіти, змін: як уникнути емоційного
Коць В. В.,
вигорання
Романюк С. В.

27

24 вересня

23

Методичні
рекомендації

25 вересня

38

Інформація на сайті
ВІППО, методичні
рекомендації

25 вересня

22

Методичні
рекомендації

9 жовтня

23

Методичні
рекомендації

15 жовтня

23

Методичні
рекомендації

16 жовтня

24

Методичні
рекомендації

16 жовтня

25

Інформація на сайті
ВІППО

18 жовтня

22

Методичні
рекомендації

22 жовтня

17

29 жовтня

20

Методичні рекомендації, інформація
на сайті ВІППО
Дискусійний клуб

5 листопада

30

Інформаційний
буклет

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

Постійно діючий семінар-практикум 7 листопада 24
«Методика розв’язування олімпіадних завдань з математики»:
«Основні методи розв’язування
олімпіадних завдань з математики
для учнів 1–6, 7–8, 9–11 класів»
36 Відділ
Постійно діючий семінар керівників 27 листопада 27
природничих
методичних об’єднань учителів
дисциплін,
географії «Пошуково-дослідницькі
Григор’єва Н. В.
методи навчання географії»
37 Відділ початкового Постійно діючий семінар03 грудня
47
навчання
практикум для методистів з питань
і дошкільного
початкової освіти РММК
виховання,
та спеціалістів гуманітарних
Никитюк Л. М.,
відділів ОТГ «Перші кроки
Папіж С. В.
до вершин фахової майстерності»

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО
Інформація на сайті
ВІППО

Протягом року працівники Інституту організували і провели 29 проблемних семінарів:
№
Підрозділ,
з/п відповідальний
1 Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Лук᾽янчук Г. Я.
2 Відділ практичної
психології
і соціальної роботи,
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.
3 Відділ
природничих
дисциплін,
Кащенюк М. Р.
4

5

6

7

Назва заходу
Зовнішнє оцінювання якості
освіти в реалізації концепції
нової української школи:
проблеми та перспективи
Діяльність психологічної
служби в умовах
децентралізації
та реформування освіти

Дата
Кількість
Форма підведення
проведення учасників
підсумків
07 лютого
21
Обговорення проблемних питань, напрацювання практичних рекомендацій, презентація,
інформація на сайті ВІППО
26 лютого
42
Презентація,
інформація на сайті
ВІППО

Проблемний семінар учителів 06 березня
хімії «Формування
пізнавального інтересу
школярів до вивчення хімії
шляхом дослідницької діяльності»
Відділ
Проблемний семінар-практикум 12 березня
гуманітарних
керівників районних (міських)
дисциплін,
методичних об’єднань вчителів
Бацмай С. А.
англійської мови на тему:
«Навчання англійської мови в
інклюзивних класах»
Відділ ЗНО та МД, Пробне ЗНО як перша спроба
13 березня
Олевська І. І.
участі в процедурах
зовнішнього незалежного
оцінювання
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

Заняття проблемного семінару 14 березня
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти «Реалізація наскрізних ліній ключових
компетентностей у навчанні
математики» (перше заняття)
Заняття проблемного семінару 20 березня
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти «Міжпредметні зв’язки як складова
компетентнісно орієнтованої
математичної освіти»: «Конструювання компетентнісно орієнтованого уроку математики»

28

26

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

37

Методичні
рекомендації

46

Інструктивно-методичні
матеріали для відповідальних за пункти
пробного ЗНО. Інформаційний лист у ЗМІ
Методичні
рекомендації

20

19

Методичні
рекомендації

8

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

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Жалко Т. Й.
10 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
11 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
9

12 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
13 Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.
14 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
15 Відділ інформатики
та інформаційнокомунікаційних
технологій,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
16 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.
17 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Ясінська Н. В.
18 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

Заняття проблемного семінару
для вчителів математики
закладів загальної середньої
освіти «Реалізація принципу
наступності при вивченні
математики – необхідна умова
забезпечення якості шкільної
математичної освіти»
Імідж сучасного вчителя
як складова професійної
компетентності

27 березня

25

Методичні
рекомендації

17 квітня

25 осіб

Методичні
рекомендації

Духовно-моральний компонент 17 квітня
стратегії НУШ (учителі КДМС)

35

Укладання методичних
рекомендацій,
публікація на сайті
ВІППО

Заняття проблемного семінару 26 квітня
для вчителів математики
закладів загальної середньої
освіти «Реалізація наскрізних
ліній ключових компетентностей
у навчанні математики» (друге
заняття)
Науково-теоретичний семінар 17 травня
«Особистість педагога нової
української школи – психологопедагогічний аспект»

20

Методичні
рекомендації

20

Методичні
рекомендації

Проблемний семінар учителів 27 травня
географії «Робота з обдарованими
учнями в системі шкільної
географічної освіти»
Заняття проблемного семінару 25 червня
для вчителів математики
закладів загальної середньої
освіти «Міжпредметні зв’язки
як складова компетентнісно
орієнтованої математичної освіти»
Інформатична освіта
11 вересня

24

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО
Методичні
рекомендації

16

Результати участі
у вигляді презентацій
груп із вирішення
проблемного питання
на сайті «Веб-квест»

«Практика управління
закладом освіти»

12 вересня

100

Виступи

Проєктна та дослідницька
діяльність з біології як чинник
особистісного розвитку учня

18 вересня

30

Методичні
рекомендації

Розвиток пізнавальної
активності учнів в урочній
навчальній комунікації

30 вересня

8

4 модуль дистанційного
навчання PRO FLE+,
сертифікати міжнародного зразка про участь

29

26

19 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Заїка О. О.
20 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
21 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

22

23

24

25

26

27

28

Мережа сталого розвитку CLIL 30 вересня – 25
(предметно-мовне інтегроване 01 жовтня
навчання)

Проблемний семінар вчителів 02 жовтня
польської мови «Моделювання
компетентнісно орієнтованого
уроку польської мови»
Проблемний семінар22 жовтня
практикум керівників районних
(міських) методичних
об’єднань вчителів англійської
мови на тему: «Розвиток
комунікативних умінь
і навичок у процесі навчання
англійської мови відповідно
до Концепції “Нова українська
школа”» на базі закладів освіти
Рожищенського району
Відділ практичної Розвиток професійної
22 жовтня
психології
компетентності фахівців
і соціальної
психологічної служби
роботи,
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.
Кафедра теорії
Проблемний семінар-практикум 22 жовтня
та методики
керівників районних (міських)
викладання
методичних об’єднань вчителів
шкільних
англійської мови на тему:
предметів,
«Розвиток комунікативних
Бацмай С. А.
умінь і навичок у процесі
навчання англійської мови
відповідно до Концепції “Нова
українська школа”» на базі закладів
освіти Рожищенського району
Кафедра
Сертифікація вчителя
28 жовтня
менеджменту
як складова формули НУШ:
освіти,
формат та особливості
Корнейко А. О.
(у формі освітнього коворкінгу)
Кафедра теорії
Проблемнй семінар
29 жовтня
та методики
«Міжпредметні зв’язки
викладання
як складова компетентнісно
шкільних
орієнтованої математичної
предметів,
освіти»: «Математика
Трачук Т. В.
у військовій справі»
Кафедра теорії
Проблемний семінар
23 листопада
та методики
«Організація навчання в Новій
викладання
українській школі в контексті
шкільних
STEM-освіти»
предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра теорії
Проблемний семінар
28 листопада
та методики
«Інтеграційний потенціал
викладання
економіки та шляхи його
шкільних предметів, реалізації на уроках
Трачук Т. В.
математики»
Відділ
Проблемний семінар учителів 12 грудня
природничих
природознавства «Використання
дисциплін,
інтелектуальних карт на уроках
Григор’єва Н. В. природознавства як засіб
інтеграції змісту освіти
та формування світогляду учнів»

30

Презентація та захист
проєктів

36

Інформація на сайті
ВІППО

30

Інформація на сайті
ВІППО

31

Презентація,
інформація на сайті
ВІППО

34

Методичні
рекомендації

34

Обговорення
проблемних питань,
напрацювання
практичних рекомендацій
Методичні
рекомендації

20

22

Методичні
рекомендації

25

Методичні
рекомендації

25

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

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

Проблемний семінар
«Організація навчання в Новій
українській школі в контексті
STEM-освіти»

Грудень

Методичні
рекомендації
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Протягом року працівники Інституту провели 8 навчально-методичних семінарів:
№
Підрозділ,
Назва заходу
з/п відповідальний
1 Відділ ЗНО та МД, Організація роботи інформаційноОлевська І. І.
реєстраційних пунктів ЗНО–2019
на базі ЗО. Методика роботи
з реєстраційною програмою ЗНО–
2019».
2 Кафедра теорії
Обласний навчально-методичний
та методики
семінар для вчителів історії з теми
викладання
«Національно-патріотичне
шкільних
виховання учнів в системі роботи
предметів,
закладу освіти»
Миць М. Я.
3 Відділ
Навчально-методичний семінар
природничих
для керівників МО вчителів
дисциплін,
економіки та фінансової
Гребенюк Т. С.
грамотності «Реалізація наскрізної
змістової лінії “Підприємництво”
та “Фінансова грамотність”
в проєкті “Енергоефективні
школи: нова генерація”»
4 Відділ
Науково-методичний семінар
природничих
методистів районних (міських)
дисциплін,
методичних кабінетів (центрів),
Григор’єва Н. В., ОТГ «Реалізація інноваційних
Мацюк Л. М.,
підходів змісту Державних
Кащенюк М. Р., стандартів у системі викладання
Гребенюк Т. С.
природничих предметів
та економіки»
5 Відділ
Науково-методичний семінар
природничих
учителів хімії «Реалізація
дисциплін,
інноваційних підходів змісту
Кащенюк М. Р.
Державних стандартів у системі
викладання природничих предметів»
6 Відділ ЗНО та МД, Особливості викладання історії
Кутовий Р. С.
України в контексті аналізу
(спільно з відділом тестових завдань зовнішнього
гуманітарних
незалежного оцінювання 2019
дисциплін,
року та перспектив ЗНО–2020
Олевська І. І.)
7 Відділ ЗНО та МД, Особливості викладання
Приймачук Л. О., української мови у ЗЗСО
(спільно з відділом в контексті аналізу тестових
гуманітарних
завдань зовнішнього незалежного
дисциплін,
оцінювання 2019 року
Сова О. О.)
та перспектив ЗНО–2020
8 Відділ
Навчально-методичний семінаргуманітарних
практикум «Збереження цінностей
дисциплін,
дитинства. Особистісний підхід
Заїка О. О.
та розвиток здібностей учнів
в освітньому просторі Нової
української школи»
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Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
25 січня
35
Інструктивні
матеріали
«Реєстраційна
програма “ЗНО–
2019”»
13 лютого
26
Методичні
рекомендації

22 травня

22

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

20 серпня

29

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

20 серпня

32

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

17 жовтня

37

Презентація

17 жовтня

35

Презентація

23 жовтня

12

Воркшоп
для учасників,
обговорення

Протягом року працівники Інституту організували і провели 58 семінарів-практикумів:
№
Підрозділ,
з/п відповідальний
1 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
2 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
3 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

Назва заходу

Заняття семінару-практикуму
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Методика розв’язування завдань
математичних змагань: олімпіад,
конкурсів, турнірів»
Заняття семінару-практикуму
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Підготовка учнів до ЗНО
з математики. Основні методи
розв’язування задач»
Заняття семінару-практикуму
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Підготовка учнів до ЗНО
з математики. Основні методи
розв’язування рівнянь,
нерівностей та їхніх систем»
4 Відділ ЗНО та МД, Семінар-практикум для
Олевська І. І.
екзаменаторів ЗНО з української
мови і літератури «Методика
перевірки відкритої частини
тестових завдань ЗНО–2019»
5 Відділ управління Організаційно-методичні засади
закладами освіти, інклюзивного навчання дітей
Романюк С. В.
з особливими освітніми
потребами в ЗЗСО
6 Відділ природничих Семінар-практикум учителів
дисциплін,
біології, екології та хімії
Мацюк Л. М.,
«Сучасний урок біології, екології
Кащенюк М. Р.
та хімії: компетентнісний аспект»
7 Відділ
Комунікативність
гуманітарних
як пріоритетний напрям в системі
дисциплін,
діяльності вчителя німецької
Заїка О. О.
мови»
8 Відділ
Семінар-практикум учителів
гуманітарних
польської мови «Формування
дисциплін,
загальнокультурної грамотності
Бондарук Л. М.
на уроках польської мови як один
із шляхів розвитку компетентної
особистості»
9 Відділ ЗНО та МД, Навчання персоналу для роботи
Корнейко А. О.
на пунктах тестування ЗНО–2018
10 Відділ виховної
Український народний костюм
роботи,
як джерело до вивчення культури
Червінська Н. Л.
Волинського краю
Кафедра теорії
та методик
викладання
шкільних предметів,
Миць М. Я.
11 Відділ ЗНО та МД, Навчання педагогів ЗПТО області
Приймачук Л. О.
для роботи на пунктах тестування
ЗНО–2019
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Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
23 січня
20
Матеріали семінару

28 січня

20

Матеріали семінару

06 лютого

46

Методичні
рекомендації

06 лютого

81

Тестування та відбір
кандидатів
в екзаменатори
з української мови

14 лютого

28

Буклет

20 лютого

49

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО
Подіумна дискусія

27 лютого

15

28 лютого

33

Інформація на сайті
ВІППО

06 березня

44

06 березня

28

11 березня

70

Опрацювання
технологічних карт
Шляхи
впровадження
рекомендацій щодо
використання
етнографічних
матеріалів
на мистецьких
уроках
Інструктивнометодичні матеріали
для працівників
пунктів пробного
тестування

12 Відділ ЗНО та МД, Навчання педагогів ЗВО області 12 березня
Приймачук Л. О.
для роботи на пунктах тестування
ЗНО–2019
13 Відділ
природничих
дисциплін,
Гребенюк Т. С.

Семінар-практикум учителів
економіки та фінансової
грамотності «Ключові
компетенції споживчої культури
та підприємливості»
14 Кафедра теорії
Семінар-практикум для вчителів
та методики
англійської мови нових типів
викладання
шкіл (гімназій і ліцеїв) та шкіл
шкільних
з поглибленим вивченням
предметів,
англійської мови на тему:
Бацмай С. А.
«Шляхи розвитку лінгвістичної
обдарованості учнів»
15 Кафедра теорії
Заняття семінару-практикуму
та методики
для вчителів математики закладів
викладання
загальної середньої освіти
шкільних
«Формування мотивації
предметів,
навчальної діяльності школярів
Трачук Т. В.
на уроках математики»
16 Відділ
Семінар-практикум вчителів
природничих
географії «ЗНО – дієвий
дисциплін,
інструмент забезпечення якості
Григор’єва Н. В.
географічної освіти»
17 Відділ
Семінар-практикум учителів біології
природничих
та екології «Дослідницькі проєкти
дисциплін,
як площина формування життєвих
Мацюк Л. М.
компетентностей школярів»
18 Кафедра теорії
Заняття семінару-практикуму
та методики
для вчителів математики закладів
викладання
загальної середньої освіти
шкільних
«Методика розв’язування завдань
предметів,
математичних змагань: олімпіад,
Трачук Т. В.
конкурсів, турнірів»
19 Відділ ЗНО та МД, Моніторинг рівня навчальних
Кутовий Р. С.
досягнень учнів закладів
загальної середньої освіти
як ефективний інструмент
забезпечення якості освіти
20 Кафедра теорії
Заняття семінару-практикуму
та методики
для вчителів математики закладів
викладання
загальної середньої освіти
шкільних
«Основні методи розв’язування
предметів,
олімпіадних завдань з математики
Трачук Т. В.
для учнів 7–8 класів»
21 Відділ ЗНО та МД, Навчально-методичний семінарКутовий Р. С.
тренінг для екзаменаторів ЗНО
з англійської мови (в режимі
скайп-комунікації) «Методика
перевірки відкритої частини
тестових завдань ЗНО–2018»
(за участі ЛРЦОЯО)
22 Науково-дослідна Семінар-практикум для вчителів
лабораторія
природничих дисциплін
освітніх інновацій Іваничівського району
та координації
«Наступність у викладанні
діяльності РМК
інтегрованого курсу
(ММК),
“Природознавство”»
Поліщук Н. А.
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72

14 березня

17

19 березня

38

21 березня

19

22 березня

18

22 березня

26

Інструктивнометодичні матеріали
для працівників
пунктів пробного
тестування
Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Методичні
рекомендації,
інформація на сайт
ВІППО
Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

22 березня

35

23 березня

25

Висновки
та узагальнення
учасників заходу

25 березня

25

Методичні
рекомендації

09 квітня

21

Тестування та відбір
кандидатів
в екзаменатори
з англійської мови

11 квітня

40

Інформаційні
матеріали

23 Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.,
Романюк Н. С.
24 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
25 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
26 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

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

28 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.
29 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.
30 Відділ
природничих
дисциплін,
Мацюк Л. М.
31 Відділ фізикоматематичних
дисциплін,
Савош В. О.,
Трачук Т. В.

Семінар-практикум заступників
директорів шкіл з виховної роботи,
педагогів-організаторів «Організація
оздоровчо-виховної діяльності
у літньому дитячому таборі»
Заняття семінару-практикуму
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Методика навчання
розв’язування завдань
математичних змагань: олімпіад,
конкурсів, турнірів»
Заняття семінару-практикуму
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Методика навчання розв’язування
завдань математичних змагань:
олімпіад, конкурсів, турнірів»
Семінар-практикум керівників
методичних об’єднань,
заступників директорів шкіл
з виховної роботи «Інтегративний
підхід у навчанні як засіб формування цілісної особистості учня»
Семінар-практикум керівників
методичних об’єднань
заступників директорів з виховної
роботи, педагогів-організаторів
«Партнерська взаємодія
у створенні превентивного
виховного простору»
Семінар учителів французької
мови «Використання сучасних
цифрових технологій у процесі
навчання французької мови»
Семінар-практикум «Польська
мова в школах України: засади
та методи навчання»

17 квітня

55

Виступи

06 травня

23

Інформаційні
матеріали

07 травня

21

Інформаційні
матеріали

13 травня

26

Коло ідей

16 травня

43

Сертифікати
учасників

27–28
травня

30

Сертифікати
учасників

Заняття семінару-практикуму
27 червня
для вчителів математики закладів
загальної середньої освіти
«Методика навчання розв’язування
завдань математичних змагань:
олімпіад, конкурсів, турнірів»

34

Конференція
з обміну досвідом

16 травня

Семінар-практикум учителів
28 травня
біології «Формування життєвих
компетентностей учнів на уроках
біології»
Семінар-практикум методистів
13 червня
районних (міських) методкабінетів,
відповідальних за стан
викладання фізико-математичних
дисциплін, «Засобоорієнтовані
складники неперервної освіти
вчителів фізико-математичних
дисциплін»
32 Відділ ЗНО та МД, Організація роботи персоналу ПТ 25 червня
Корнейко А. О.
під час вступних випробувань
в магістратуру ЄВІ-ЄФВВ
33 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

28

18

22

72

27

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО
Методичні
рекомендації

Інструктивнометодичні матеріали
для працівників
пунктів тестування
ЄВІ-ЄФВВ

34 Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
35 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
36 Відділ управління
закладами освіти,
Романюк С. В.
Кафедра
менеджменту освіти,
Сташенко М. О.
37 Відділ виховної
роботи,
Корнейко М. М.

Розвиток професійної
компетентності вчителів КДМС

38 Відділ
інформатики
та інформаційнокомунікаційних
технологій,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
39 Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.

40 Кафедра
менеджменту
освіти,
Корнейко А. О.,
Остапйовський І. Є.
41 Відділ ЗНО та МД,
Кутовий Р. С.,
Оніщук О. Р.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Олевська І. І.
42 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.
43 Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.

28

Обмін досвідом
у форматі круглого
столу

«Формування основ вокальної
18 вересня
культури учнів на засадах художньомистецьких традицій України»
Практика управління закладом
12 вересня
освіти

18

Методичний вояж

56

Інформація на сайті
ВІППО

Практичний семінар з освоєння
навичок військової справи для
методистів та викладачів
предмета «Захист Вітчизни»
закладів освіти області

24–27
вересня

52

Олімпіадні задачі з інформатики
та інформаційних технологій

02 жовтня

28

Обговорення
проблемних питань,
напрацювання
практичних
рекомендацій,
сертифікація
учасників,
інформація на сайті
ВІППО
Матеріали на сайті
відділу, доступні
для використання

Семінар-практикум керівників
методичних об’єднань,
заступників директорів шкіл
з виховної роботи «Сучасний
зміст виховання як науково
обґрунтована система
загальнокультурних
і національних цінностей»
Організація та проведення
моніторингових досліджень
як засіб оперативного управління
якістю освіти

08 жовтня

25

Методичні
рекомендації щодо
укладання виховної
системи

16 жовтня

31

Розробка
методичних
рекомендацій

Організація тестування
професійних компетентностей
учасників сертифікації вчителів
у 2019 році

17 жовтня

37

Технологічні карти
персоналу ПТ

Семінар-практикум «Методика
навчання розв’язування
олімпіадних завдань
з математики»

17 жовтня

26

Інформаційні
матеріали

«Інноваційний менеджмент
у новій українській школі».
Управлінські студії
(для директорів ЗЗСО),
смт Турійськ

29 жовтня

23

Оцінювальні шкали,
аудиторський
інструментарій
(методики оцінки
якості освіти в ЗЗСО)

35

27 серпня

44 Відділ управління
закладами освіти,
Романюк С. В.,
Богданович О. І.
45 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Бацмай С. А.

Стратегія зміни інституційної
30 жовтня
форми ЗЗСО м. Ковеля відповідно
до Закону України «Про освіту»

Семінар-практикум вчителів
англійської мови – керівників
шкільних євроклубів на тему
«Разом дієво: європейськість
та поліфонія активізму у шкільній
неформальній освіті» на базі
комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 25 Луцької міської
ради Волинської області»
46 Кафедра теорії
Семінар-практикум для вчителів
та методики
математики з теми «Методика
викладання
розв’язування завдань
шкільних предметів, математичних змагань: олімпіад,
Трачук Т. В.
конкурсів, турнірів»
47 Кафедра теорії
Семінар-практикум для вчителів
та методики
математики з теми «Методика
викладання
розв’язування завдань
шкільних предметів, математичних змагань: олімпіад,
Трачук Т. В.
конкурсів, турнірів»
48 Кафедра
«Інноваційний менеджмент
менеджменту
у новій українській школі».
освіти,
Управлінські студії
Лук’янчук Г. Я.
(для заступників директорів
ЗЗСО), смт Турійськ
49 Відділ виховної
Семінар-практикум керівників
роботи,
методичних об’єднань шкільних
Романюк Н. С.
бібліотекарів «Шкільна бібліотека
Нової української школи: реалії
та перспективи»
50 Відділ управління Сучасні підходи до управлінської
закладами освіти, діяльності в умовах НУШ
Романюк С. В.,
Богданович О. І.
51 Відділ управління Організація освітнього процесу в
закладами освіти, НУШ
Романюк С. В.
52 Відділ початкового Сенсорний розвиток молодших
навчання
школярів
і дошкільного
виховання,
Папіж С. В.
53 Кафедра теорії
Популяризація здорового способу
та методики
життя через впровадження
викладання
в освітній процес Всеукраїнського
шкільних предметів, спортивно-масового заходу серед
Дикий О. Ю.
школярів «Cool games»
54 Кафедра
«Інноваційний менеджмент у
менеджменту
новій українській школі».
освіти,
Управлінські студії
Лук’янчук Г. Я.
(для директорів ЗЗСО), смт Турійськ
55 Відділ управління Реалізація корекційно-виховної
закладами освіти, роботи в умовах спеціальної
Барановська Р. Є. школи-інтернату
56 Кафедра
«Інноваційний менеджмент
менеджменту
у новій українській школі».
освіти,
Управлінські студії (для
Лук’янчук Г. Я.
заступників директорів ЗЗСО)

36

46

Інформація на сайті
ВІППО

30 жовтня

31

Інформаційні
матеріали

30 жовтня

25

Інформаційні
матеріали

31 жовтня

28

Інформаційні
матеріали

01 листопада 25

29 листопада

25

Аудиторський
інструментарій
(оцінювальні шкали,
методики оцінки
якості освіти в ЗЗСО)
Виступ

30 листопада 28

Буклет

05 грудня

32

Інформація на сайті
ВІППО

05 грудня

31

Груповий проєкт

05 грудня

30

09 грудня

25

11 грудня
20 грудня

Зразки стратегічного
планування
та управління ЗЗСО
Інформація на сайті
ВІППО

25

Зразки
стратегічного
планування та
управління ЗЗСО

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

Особливості підготовки учнів
до розв’язування олімпіадних
завдань з математики

Грудень

22

Основні методи розв’язування
Грудень
олімпіадних завдань з математики
для учнів 7–8 класів

24

Методичні
рекомендації

Протягом року працівники Інституту організували і провели 49 семінарів-тренінгів:
№
з/п

Підрозділ,
відповідальний

1

Кафедра менеджменту освіти,
Рудь О. В.
Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.
Відділ
початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.
Науково-дослідна
лабораторія
освітніх
інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Формування медіакомпетентностей 09 січня
вчителя Нової української школи»
(навчальний тренінг)
Семінар-тренінг керівників
11 січня
закладів освіти Волинської
області в рамках регіонального
освітнього проєкту «Нова школа –
новий вчитель», ІІ сесія
Семінар-тренінг з метою
22 січня
підготовки супервізорівнаставників «Супервізія
як стратегія покращення якості
викладання»

07 лютого

36

Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.

Семінар-тренінг керівників
26 лютого
закладів освіти «Урок на засадах
компетентнісного підходу»
в рамках регіонального освітнього
проєкту «Нова школа – новий
вчитель»

40

2

3

4

5

6

Дата
Кількість
проведення учасників

Назва заходу

37

Форма
підведення
підсумків
Тестування

32

Програма,
презентації

30

Сертифікат
про проходження
тренінгу

Тренінг для викладачів Луцького 25–26 січня 40
педагогічного коледжу «Методика
викладання інтегрованого курсу
“ЯДС”»

Програма тренінгу,
інформаційні
матеріали

Районний семінар-тренінг
для заступників директорів
з навчальної роботи ЗЗСО
Ківерцівського р-ну «Серфінг
управління»

Самоперевірка
наявності
управлінського
потенціалу;
опанування методів
і способів управління
на основі матриці
«Решітка
менеджменту»;
освоєння стратегій
урегулювання
конфліктів
у професійноуправлінській
взаємодії
Інформація на сайті
ВІППО

37

Реалізація наскрізної лінії
«Громадянська відповідальність»
на уроках словесності

05 березня

27

Інформація на сайті
ВІППО

Медіаграмотність і розвиток
критичного мислення
як інструментарій захисту
від маніпулятивного впливу
медіаконтенту (навчальний
тренінг)
Педагогічний тренінг «Сучасний
погляд на використання лялькиперсони в освітньому процесі»

14 березня

22

Інформація на сайті
ВІППО

26 березня

56

Інформація на сайті
ВІППО

Вчительське професійне щастя в
умовах ОТГ (мінітренінг на базі
ЗЗСО с. Ратнів Луцького району)

27 березня

43

11 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
12 Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Розвиток критичного мислення
молодших школярів. Як і навіщо
ставити запитання?

27 березня

28

Угода про творчу
співпрацю між
педколективами
ЗЗСО с. Лаврів
та с. Ратнів
Методичні
рекомендації

Мотиваційний аспект в управлінні 28 березня
закладом освіти (районний
семінар-тренінг для заступників
директорів з навчально-виховної
роботи ЗЗСО)

30

13 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.
14 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
методкабінет
відділу освіти
Ківерцівської РДА
15 Кафедра
педагогіки
і психології,
Вітюк В. В.,
Ткачук Н. М.

Реалізація компетентнісного
підходу в навчанні словесності

03 квітня

25

Реалізація наскрізної лінії
«Громадянська відповідальність»
на уроках словесності (для
вчителів зарубіжної літератури)

11 квітня

20

Інформація на сайті
ВІППО

Семінар-тренінг керівників
17 квітня
закладів освіти «Урок на засадах
компетентнісного підходу»
в рамках регіонального освітнього
проєкту «Нова школа – новий
вчитель»

28

Інформація на сайті
ВІППО

7

8

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.,
Сова О. О.
Кафедра теорії
та методик
викладання
шкільних
предметів,
Муляр О. П.
Кафедра
менеджменту
освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.

Відділ
початкового
навчання і
дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
10 Кафедра
менеджменту
освіти,
Лук’янчук Г. Я.
9

38

Ознайомлення
із процедурою
визначення
структури мотивації
трудової діяльності
та ступеня
мотивації
досягнення
(формула
мотивації)
Надання
практичних порад
та методичних
рекомендацій

16 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Заїка О. О.

10

Презентація
проєктів через
інтернет-ресурс

17

40

Інформація на сайті
ВІППО

37

Презентація,
інформація на сайті
ВІППО

110

Методичні
рекомендації

15

Сертифікат

66

Опрацювання
«Технологічної
карти уповноваженої
особи УЦОЯО»;
тестування;
підготовка до
онлайн-тестування
та сертифікації
Методичні
рекомендації

18

19

20

21

Навчально-методичний семінар18 квітня
тренінг для вчителів німецької
мови, школа педагогічного
досвіду вчителя Княгининівського
ліцею Волинської обласної ради
Круковець Л. І. «Інноваційні
технології та інтернет-ресурси
як метод оптимізації уроку
німецької мови»
Кафедра
Семінар-тренінг керівників
07 травня
педагогіки
закладів освіти «Таймі психології,
менеджмент педагога» в рамках
Вітюк В. В.,
регіонального освітнього проєкту
Ткачук Н. М.
«Нова школа – новий вчитель»
Відділ практичної Цькування у шкільних колективах 07 травня
психології
як соціально-психологічна
і соціальної
проблема
роботи,
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.
Відділ
Семінар-тренінг для вчителів
11 травня
гуманітарних
іноземних мов, які працюють у
дисциплін,
літніх мовних таборах, на тему:
Бацмай С. А.,
«Організація роботи літнього
Бондарук Л. М.,
мовного табору як дієвий засіб
Заїка О. О.,
підвищення мотивації учнів
Ураєва І. Г.,
до вивчення іноземних мов»
Бакун І. В.,
Жомер І. Ю.
Відділ
Семінар-тренінг «LEGO – гра по- 15 травня
початкового
новому, навчання по-іншому в
навчання
освітньому просторі нової
і дошкільного
української школи»
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ ЗНО та МД, Семінар-тренінг для педагогічних 16 травня
Приймачук Л. О., працівників області «Алгоритм
роботи уповноваженої особи
УЦОЯО на пункті тестування»

22 Відділ
початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.
23 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
24 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.

Тренінг для тренерів
«Особливості організації
оцінювання у початковій школі»

23 травня

38

Методика навчання фізичної
культури в НУШ

27 травня

24

Сертифікат

Методика навчання фізичної
культури в НУШ

28 травня

26

Сертифікат

39

25 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
26 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
27 Кафедра
менеджменту
освіти,
Рудь О. В.,
Сташенко М. О.
28 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Дикий О. Ю.
29 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Бацмай С. А.
30 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Дикий О. Ю.
31 Відділ управління
закладами освіти,
ресурсний центр
підтримки
інклюзивної освіти,
Коць В. В.,
Романюк С. В.
32 Кафедра
педагогіки
і психології,
Ткачук Н. М.,
Вітюк В. В.
33 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Методика навчання фізичної
культури в НУШ

29 травня

29

Сертифікат

Методика навчання фізичної
культури в НУШ

30 травня

21

Сертифікат

Формування медіакомпетентностей 30 травня
у Державному стандарті НУШ

23

Методика навчання фізичної
культури в НУШ

31 травня

23

Виступи,
презентація,
виконання тестових
завдань, інформація
на сайті ВІППО
Сертифікат

Семінар-тренінг для вчителів
іноземних мов, які працюють у
літніх мовних таборах, на тему:
«Організація роботи літнього
мовного табору як дієвий засіб
підвищення мотивації учнів
до вивчення іноземних мов»
Методика навчання фізичної
культури в НУШ

Травень

110

07 червня

26

Сертифікат

Тренінг для працівників ІРЦ

03 червня – 40
07 липня

Сертифікат

20 червня

24

Інформація на сайті
ВІППО

10–19
червня

104
(5 груп)

Сертифікати

19–21
червня

76

Сертифікат

24–26
червня

76

Сертифікат

Семінар-тренінг керівників
закладів освіти «Таймменеджмент педагога» в рамках
регіонального освітнього проєкту
«Нова школа – новий вчитель»
Навчальний тренінг за програмою
підготовки вчителів інтегрованого
курсу «Мистецтво» Нової
української школи
34 Відділ управління Тренінг для асистентів вчителів
закладами освіти, класів з інклюзивною формою
ресурсний центр навчання Нової української школи
підтримки
інклюзивної освіти,
Коць В. В.,
Романюк С. В.
35 Відділ управління Тренінг для керівників ЗЗСО,
закладами освіти, які відповідають за організацію
Романюк С. В.
освітнього процесу у початковій
школі

40

36 Кафедра
педагогіки
і психології,
Ткачук Н. М.

Семінар-тренінг для супервізорів- 20 вересня
експертів з питань вивчення
практичного досвіду вчителів
початкових класів під час їх
сертифікації
37 Кафедра теорії
Практичний семінар-тренінг від
02 жовтня
та методики
методиста видавництва Express
викладання
Publishing в Україні Наталії
шкільних предметів, Ляшко на тему «Speak Up Your
Бацмай С. А.
Classes!» («Навчання говоріння
у початковій та середній школі»)
38 Відділ
Методичні особливості організації 11 жовтня
гуманітарних
пошукової проєктної роботи
дисциплін,
на основі місцевої історії
Олевська І. І.
39 Відділ
ЗНО з української мови
17 жовтня
гуманітарних
та літератури
дисциплін,
Сова О. О.
40 Кафедра теорії
Тренінг з медіаграмотності
23 жовтня
та методики
викладання
шкільних предметів,
Жалко Т. Й.
41 Відділ
Методичні принципи підготовки 25 жовтня
інформатики
школярів до олімпіад, конкурсів,
та інформаційно- турнірів. Практикум з розв’язування
комунікаційних
задач
технологій,
Гісь І. В.
42 Відділ управління Тренінг для асистентів вчителів
08 жовтня –
закладами освіти, класів з інклюзивною формою
01 листопада
ресурсний центр навчання Нової української школи
підтримки
інклюзивної освіти,
Коць В. В.,
Романюк С. В.
43 Відділ управління Тренінг для керівників ЗЗСО
15 жовтня –
закладами освіти,
21 листопада
Романюк С. В.
44 Відділ початкового Семінар-тренінг «Впровадження 21 листопада
навчання
ігрових та діяльнісних методів
і дошкільного
навчання
виховання,
Никитюк Л. М.,
Папіж С. В.
45 Відділ практичної Розвиток професійної
29 жовтня
психології
компетентності фахівців
і соціальної роботи, психологічної служби
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.
46 Відділ
Семінар-тенінг вчителів польської 21 листопада
гуманітарних
мови «Методи активізації
дисциплін,
розвитку мовлення на уроках
Бондарук Л. М.
польської мови. Організація
фестивалю як спосіб формування
соціокультурної компетентності
школяра»
47 Відділ
Моделювання ситуацій
28 листопада
гуманітарних
міжкультурного спілкування
дисциплін,
з урахуванням полюрилінгвістичного
Ураєва І. Г.
досвіду учнів»

41

34

Сертифікати
учасників

111

Інформаційні
матеріали

27

Інформаційні
матеріали

45

Інформація, методичні
рекомендації щодо
підготовки учнів
до ЗНО

35

23

Турнір
з розв’язування
задач

148

Сертифікат

480

Сертифікат

15

Відеозвіт

32

Інформаційні
матеріали

25

Інформація на сайті
ВІППО, підготовка
до фестивалю

25

Сертифікати
учасників

48 Відділ управління
закладами освіти,
Романюк С. В.
49 Кафедра
менеджменту
освіти,
Турчик І. В.

Тренінг для підготовки тренерів- 10 грудня – 27
педагогів для навчання керівників 13 грудня
ЗЗСО
Серфінг управління
12 грудня
32
як інноваційний ресурс в роботі
керівника закладу освіти
(районний семінар-тренінг
для керівників ЗЗСО)

Сертифікат
Самоперевірка
наявності управлінського та креативного потенціалів.
Дослідження можливості керівників
ефективно працювати
в умовах НТП

Протягом року працівники Інституту провели 14 майстер-класів:
№
Підрозділ,
з/п відповідальний
1 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Трачук Т. В.

2

3

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

4

Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

5

Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Заїка О. О.

6

7

8

Назва заходу
Майстер-клас для вчителів
математики закладів загальної
середньої освіти «Особливості
організації навчання в рамках
компетентнісно орієнтованої
моделі освітнього процесу»:
«Організація навчання основних
методів розв’язування
геометричних задач»
Організація навчальної
діяльності учнів засобами
моделювання

Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
31 січня
16
Майстер-клас
з методики навчання
розв’язування
компетентнісно
орієнтованих задач
із геометрії

02 березня

Майстер-клас для вчителів
18 березня
математики закладів загальної
середньої освіти «Моделювання
уроку планіметрії. Застосування
дослідницького підходу
в навчанні (цикли
взаємопов’язаних задач)»
Ігровий підхід у навчанні
26 березня
як засіб збагачення музичнотворчого потенціалу молодших
школярів

29

20

Виїзний навчально-методичний 04 квітня
25
семінар для вчителів німецької
мови «Освітній підхід в рамках
інтеграції фахового і мовного
навчання»
Відділ початкового Виховання патріотично
10 квітня
17
навчання і дошкіль- налаштованої особистості
ного виховання,
дошкільного віку
Березіна О. М.
Відділ початкового Майстер-клас «Допомагаємо
17 квітня
24
навчання і дошкіль- розквітнути обдарованості»
ного виховання,
Никитюк Л. М.
Кафедра теорії
Урізноманітнення навчальних
02–03 травня
та методики
завдань – шлях до розвитку
викладання
компетентностей учительства
шкільних предметів, й учнівства
Ягенська Г. В.

42

Участь
у регіональній
(не)конференції
міні-EdCamp
Manevychi
Майстер-клас
«Використання
циклів взаємопов’язаних
планіметричних
задач при побудові
уроку геометрії
в основній школі»
Панорама творчості
«Застосування
музичних ігор
у навчанні учнів
початкових класах»
Проведення
майстер-класу для
учасників семінару

Участь у регіональній
(не)конференції
Mini-EdCamp
Stanytsia Luhanska
«НУШ – очікування
та реальність»

9

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

10 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Жалко Т. Й.
11 Відділ гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.,
Бацмай С. А.,
Заїка О. О.
12 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Урізноманітнення навчальних
завдань з біології як засіб
розвитку компетентностей
вчителів та учнів

17 травня

Медіаграмотність сучасного
вчителя

23 травня

25

Педагогічний стартап
за підсумками конкурсу
«Вчитель року», номінація
«Французька мова»

14 вересня

43

18 жовтня

22

Інформація на сайті
ВІППО, обмін
досвідом,
вироблення
рекомендацій
Панорама творчості

23 жовтня

26

Майстер-клас

15

Виступи (обмін
досвідом), кейси

Формування національної
самосвідомості учнів
на підґрунті музичнофольклорних традицій
Волинського Полісся
13 Кафедра теорії
Моделювання уроку планіметрії.
та методики
Застосування дослідницького
викладання
підходу в навчанні (цикли
шкільних предметів, взаємопов’язаних задач)
Трачук Т. В.
14 Відділ управління Майстер-клас переможця
закладами освіти, ІІІ туру всеукраїнського
ресурсний центр
конкурсу «Учитель року –
підтримки
2019» в номінації «Вчитель
інклюзивної освіти, інклюзивного класу»
Коць В. В.,
Романюк С. В.

Участь у Всеукраїнському науковопрактичному
семінарі «STEMосвіта: інноваційні
проєкти для НУШ»
Модератор заходу

Протягом року працівники Інституту провели 33 інструктивно-методичних наради:
№
Підрозділ,
з/п відповідальний
1 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
2 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
3 Кафедра
менеджменту освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
4 Відділ ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

Назва заходу
Нарада членів фахових журі
другого, регіонального туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»
Нарада для учасників другого,
регіонального туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»

Дата
Кількість
Форма підведення
проведення учасників
підсумків
10 січня
35
Розробка критеріїв
оцінювання конкурсних
випробувань,
інформація на сайті
ВІППО
11 січня
43
Інформація на сайті
ВІППО

Науково-методичний супровід 22 січня
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року –
2019 з предметів ДМС»
Інструктивно-методична нарада 25 січня
для відповідальних за проведення
ЗНО в закладах професійнотехнічної та вищої освіти області,
а також в містах, районах
та об’єднаних територіальних
громадах «Хід реєстрації
на ПЗНО–2019. Підготовка
до реєстрації на основну сесію»

43

16

Програма проведення
фестивалю уроків

102

Інструкція «Робота
в реєстраційній
програмі УЦОЯО».
Прес-конференція
для ЗМІ області

5

6

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

Інструктивно-методична нарада 12 лютого
щодо проведення ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних
працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації
«Керівник гуртка – 2019»
Відділ ЗНО та МД, Інструктивно-методична
14 лютого
Корнейко А. О.
нарада-семінар для відповідальних за ЗНО в містах,
районах та ОТГ «Питання
добору та підготовки персоналу
пунктів пробного ЗНО–2019»

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Поліщук Н. А.,
Камінська В. В.
8 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
9 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Майко С. М.
10 Відділ виховної
роботи,
Никитюк І. В.,
Скуда О. М.
7

11

12

13

14

12

Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт

28

Розробка
рекомендацій щодо
навчання педагогічних
працівників
для роботи на ПТ
під час ЗНО.
Опрацювання
порівняльної таблиці
Інформаційні
матеріали

Діяльність методичної служби
як умова підвищення
професіоналізму педагогів

05 березня

65

Тренувальні збори учасників
третього, заключного туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»

06 березня

24

Інформація на сайті
ВІППО

Нарада членів оргкомітету
07 березня
XXIV обласної виставки
дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині»
Інструктивно-методична нарада 07 березня
щодо підсумків ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних
працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації
«Керівник гуртка – 2019»
Відділ гуманітарних Семінар-нарада тренерів НУШ 22 березня
дисциплін,
Бацмай С. А.
Відділ новацій
Нарада членів оргкомітету
28 березня
та передових
третього, заключного туру
педагогічних
Всеукраїнського конкурсу
технологій,
«Учитель року – 2019»
Шинкарук І. В.
у номінації «Географія»
Відділ новацій
Нарада членів оргкомітету
01 квітня
та передових
XXIV обласної виставки
педагогічних
дидактичних і методичних
технологій,
матеріалів «Творчі сходинки
Майко С. М.
педагогів Волині»
Відділ ЗНО та МД, Інструктивно-методична нарада- 03 квітня
Корнейко А. О.
семінар для відповідальних
за ЗНО–2019 у містах, районах
області «Підсумки проведення
пробного тестування 2019 року.
Підготовка процедур основної
сесії ЗНО–2019»

18

Програма відкриття

12

Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт

10

Інформаційні
матеріали

9

Програма відкриття
туру

27

Програма закриття
виставки

24

Опрацювання
інструкції «Підготовка
пункту тестування
до проведення
ЗНО–2019»

44

15 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
16 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.
17 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів,
Бацмай С. А.
18 Відділ новацій та
передових
педагогічних
технологій,
Шинкарук І. В.,
Майко С. М.
19 Відділ ЗНО та МД,
Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С.,
Приймачук Л.О.,
Олевська І. І.

Нарада членів оргкомітету
третього, заключного туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»
у номінації «Географія»
Нарада членів оргкомітету
третього, заключного туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»
у номінації «Географія»
Навчання екзаменаторів
відкритої частини тесту ЗНО
з англійської мови

03 квітня

17

Графік транспортних
перевезень учасників
та членів журі

10 квітня

19

Програма закриття
туру

10 квітня

18

Інформація на сайті
ВІППО

Нарада членів оргкомітету
13 травня
з підготовки свята вшанування
учасників другого,
регіонального туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»
Розширена нарада з питань
15 травня
стану готовності до проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання 2019 року

22

Фотозвіт, інформація
на сайті ВІППО

153

Розробка алгоритму
взаємодії служб
та організацій у дні
проведення ЗНО–
2019, інформація
на сайті ВІППО,
прес-конференція
для ЗМІ області
Інформація на сайті
ВІППО

20 Кафедра педагогіки Нарада-семінар «Науковоі психології,
методичний супровід розвитку
Ткачук Н. М.
академічно обдарованої
особистості в умовах
реформування сучасної освіти»
21 Відділ виховної
Інструктивно-методична нарада
роботи,
щодо організації проведення
Никитюк І. В.,
І етапу Всеукраїнського
Скуда О. М.
конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних
навчальних закладів системи
освіти у 2019 році
22 Відділ початкового Інструктивно-методична
навчання
нарада для тренерів-педагогів
і дошкільного
за підсумками навчання
виховання,
учителів початкових класів,
Єндрущук С. М.,
які у 2020/2021 н. р.
Никитюк Л. М.
навчатимуть першокласників
23 Відділ ЗНО та МД, Інструктивно-методична нарада
Корнейко А. О.
для керівників закладів освіти,
відповідальних за пункти
проведення вступних
випробувань ЄВІ, ЄФВВ
24 Відділ початкового Інструктивно-методична нарада
навчання
за підсумками роботи
і дошкільного
у 2018/2019 році та основними
виховання,
напрямками роботи
Березіна О. М.
у 2019/2020 н. р.
для спеціалістів, методистів
з питань дошкільної освіти
РММК

45

30 травня

40

31 травня

12

Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт

24 червня

45

Звіти тренерів
про роботу,
систематизовано
електронні матеріали

25 червня

20

25 червня

45

Опрацювання
інструкції «Підготовка
пункту тестування до
проведення ЄВІ,
ЄФВВ»
Інформація на сайті
ВІППО

25 Відділ початкового
навчання і
дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.

Інструктивно-методична нарада 23 серпня
для методистів та спеціалістів
РММК та гуманітарних відділів
ОТГ «Особливості викладання
навчальних предметів
у початкових класах
у 2019/2020 н. р.»
Викладання фізичної культури, 14 вересня
предмета «Захист Вітчизни»,
основ здоров’я у 2019/2020 н. р.

45

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

20

Виступ

Викладання КДМС та
інтеграція християнських
біблійних цінностей у шкільні
предмети
Формування психологічної
готовності педагогічних
працівників до впровадження
завдань Нової української
школи
Нарада-семінар «Підтримка
та розвиток інтелектуально
обдарованої особистості
в освітньому просторі регіону:
проблеми та перспективи»
Семінар-нарада тренерів

17 вересня

19

Вироблення
методичних
рекомендацій

24 вересня

27

Презентація,
інформація на сайті
ВІППО

08 жовтня

42

Рекомендації

25 жовтня

7

Інформаційні
матеріали

26 жовтня

32

Інформаційні
матеріали

Інструктивно-методична
15
нарада-семінар для відповідальних листопада
за проведення ЗНО в містах,
районах та ОТГ «Оновлення
інформації у довідниках ІТС
УЦОЯО та інформаційної
системи “Juliam”»
33 Відділ початкового Інструктивно-методична нарада 10 грудня
навчання
для тренерів-педагогів
і дошкільного
за підсумками навчання
виховання,
учителів початкових класів,
Никитюк Л. М.
які у 2021/2022 н. р.
навчатимуть першокласників

77

Інструкції щодо
роботи в програмі ІС
«Juliam» та ІТС
УЦОЯО, прес-конференція для ЗМІ області

45

Звіти тренерів
про роботу,
систематизовано
електронні матеріали,
лепбуки

26 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Дикий О. Ю.
27 Кафедра
менеджменту освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
28 Відділ практичної
психології
і соціальної роботи,
Андрейчин С. Р.,
Казмірчук Н. М.
29 Кафедра педагогіки
і психології,
Ткачук Н. М.
30 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Бацмай С. А.
31 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Трачук Т. В.,
Сусь С. І.
32 Відділ ЗНО та МД,
Корнейко А. О.

Нарада-семінар «Організація
підготовки математично
обдарованих школярів
до інтелектуальних змагань»

Протягом року працівники Інституту організували і провели 21 засідання школи
молодого педагога (вихователя, психолога, керівника закладу освіти) тощо
№
Підрозділ,
Назва заходу
з/п відповідальний
1 Кафедра теорії
Виступ і майстер-клас
та методики
на педагогічній раді Луцького
викладання
ліцею № 27
шкільних предметів,
Ягенська Г. В.

46

Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
11 січня
45
Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

Школа фахової майстерності
15 січня
вчителів математики з проблеми
«Професійний саморозвиток
учителя математики
в неперервній педагогічній освіті»
Заняття Школи молодого
05 лютого
педагога у Луцькій гімназії № 21
імені Михайла Кравчука

30

Інтегрований дитячий простір:
пізнаємо, досліджуємо,
моделюємо

12 лютого

40

Інформація на сайті
ВІППО

Семінар-практикум молодих
учителів географії
«Орієнтування на місцевості.
Методика проведення
практичних робіт з географії»
6 Кафедра
Релігійний компонент в
менеджменту освіти, освітньому менеджменті
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
7 Відділ
Школа молодого іТвіннера
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.,
Гарбуз В. Р.
8 Кафедра
Школа освітнього менеджменту.
менеджменту
Заняття у формі проблемного
освіти,
семінару з теми: «Інноваційна
Вознюк В. С.
діяльність у закладі освіти
як складова розвитку професійної
компетентності педагогів»
9 Кафедра
Школа освітнього менеджменту.
менеджменту
Заняття у формі семінаруосвіти,
практикуму з теми: «Формування
Вознюк В. С.
професійної компетентності
керівників закладів освіти
в умовах децентралізації влади
та функціонування об’єднаних
територіальних громад»
10 Кафедра
Школа освітнього менеджменту.
менеджменту
Заняття у формі проблемного
освіти,
семінару з теми: «Управління
Вознюк В. С.
професійним розвитком
педагогів в умовах реалізації
Концепції “Нова українська
школа”»

20 лютого

17

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

21 лютого

19

Тестування

14 березня

37

27 березня

38

Спеціальне
тестування
керівників закладів
освіти та педагогів –
учасників семінару

11 червня

31

Вироблена методика
«Здатність бути
лідером в умовах
реформування
освіти»

30 серпня

34

11 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
12 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Трачук Т. В.

11 вересня

32

Засоби діагностики
перевірки знань
основних положень
Концепції. Методичні
рекомендації
стосовно підвищення
педагогами рівня
викладання основ
наук в нових умовах
Інформація на сайті
ВІППО

Школа фахової майстерності
30 вересня
вчителів математики з проблеми
«Професійний саморозвиток
учителя математики
в неперервній педагогічній освіті»

32

2

3

4

5

Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Трачук Т. В.
Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Ягенська Г. В.
Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ
природничих
дисциплін,
Григор’єва Н. В.

ШМП адаптаційний тренінг «Я
успішний педагог»

47

Інформаційні
матеріали

40

Інформаційні
матеріали

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

03 жовтня

28

14

08 жовтня

41

22 жовтня

17

23 жовтня

38

29 жовтня

21

Тестування

30 жовтня

10

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

30 жовтня

25

Методичні
рекомендації,
інформація на сайті
ВІППО

15

16

17

18

19

20

21

Школа молодого педагога
вчителів української мови
і літератури, зарубіжної
літератури «Професійний
розвиток педагога в умовах
Нової української школи»
Кафедра теорії
Школа молодого вчителя
та методики
іноземної мови «Професійний
викладання
розвиток педагога в умовах
шкільних предметів, Нової української школи»
Бацмай С. А.
Відділ управління Практика використання здоров’язакладами освіти,
формуючих і здоров’яБарановська Р. Є.
зберігаючих технологій в умовах
освітнього закладу
Кафедра теорії
Школа молодого іТвіннера
та методики
викладання
шкільних предметів,
Бацмай С. А.
Кафедра
«Релігійний компонент в
менеджменту
освітньому менеджменті»
освіти,
(ШМП). «Стратегії створення
Сташенко М. О.,
освітнього середовища
Рудь О. В.
для набуття учнями
духовно-моральних
компетентностей»
Відділ
Семінар-практикум молодих
природничих
учителів географії «Формування
дисциплін,
предметних компетентностей
Григор’єва Н. В.
на уроках географії
та у позаурочний час»
Відділ
Школа молодого вчителя історії
гуманітарних
«Інтерактивні методи навчання –
дисциплін,
шлях до формування творчої
Олевська І. І.
особистості»
Кафедра теорії
Школа молодого іТвіннера
та методики
викладання
шкільних предметів,
Бацмай С. А.
Відділ
Семінар-тренінг молодих учителів
природничих
біології, екології та хімії
дисциплін,
«Моделювання сучасного уроку
Кащенюк М. Р.,
біології, екології та хімії: теорія
Мацюк Л. М.
і практика»

Інформаційні
матеріали

Інформація на сайті
ВІППО

06 листопада 43

18 грудня

21

Методичні
рекомендації,
інформація на сайт
ВІППО

Протягом року працівники Інституту провели 35 інших заходів
№
Підрозділ,
з/п
відповідальний
1 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

2

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

Назва заходу
Мистецька вітальня «Велет
українського кіноматографу»
(до 95 р. від дня народження
Сергія Параджанова,
українського кінорежисера)
Ділова гра для педагогів ЗДО
«Крок у майбутнє – через сталий
стиль життя»

48

Дата
Кількість Форма підведення
проведення учасників
підсумків
28 січня
18
Педагогічний діалог
з питання вивчення
творчості С. Параджанова на уроках
мистецтва
30 січня
31
Інформація на сайті
ВІППО

3

4

5

6

Кафедра
менеджменту освіти,
Сташенко М. О.,
Рудь О. В.
Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ початкового
навчання і дошкільного
виховання,
Єндрущук С. М.,
Никитюк Л. М.
Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.

Фестиваль уроків КДМС
(у співпраці із методистами
Р(М)МК, працівниками ОТГ)

Січень

Авторська школа вихователяметодиста ЗДО № 10
Гніровської О. З.
«Модель організації методичної
роботи в ЗДО»
Педагогічна вітальня
«Дошкільнятам про сталий
розвиток». Презентація програми
та методичних рекомендацій
для закладів дошкільної освіти
Методичний калейдоскоп
«Вчителі пілотних шкіл – про
радощі і труднощі нової освіти»

18 лютого01 березня

24

Інформація на сайті
ВІППО

22 лютого

28

Інформація на сайті
ВІППО

27 лютого

14

Інформація на сайті
ВІППО

25 лютого

28

Педагогічний діалог
з питання вивчення
творчості
М. Приймаченко
на уроках мистецтва

Мистецька вітальня «Самобутнє
мистецтво світової культури»
(до 110 р. від дня народження
Марії Приймаченко, української
майстрині народного
декоративного розпису)
8 Кафедра
Обласний етап ХІV Всеукраїнсьменеджменту освіти, кого конкурсу «Учитель року
Сташенко М. О.,
з предметів духовно-морального
Рудь О. В.
спрямування – 2019»
9 Науково-дослідна
Оглядова екскурсія містом
лабораторія
та історико-культурним
освітніх інновацій заповідником «Старе місто»
та координації
«Особливості історичного
діяльності РМК
розвитку міста. Історія однієї
(ММК),
вулиці (вул. Лесі Українки)»,
Камінська В. В.
для учасників конкурсу «Учитель
року – 2019», номінації «Географія»
10 Відділ виховної
Мистецька вітальня «Я для тебе
роботи,
горів і співав, український народе…»
Червінська Н. Л.
(до 70 р. від дня народження
Володимира Івасюка, українського
композитора, поета, співака)
11 Відділ управління
Воркшоп
закладами освіти,
«Управління закладами освіти»
ресурсний центр
підтримки
інклюзивної освіти,
Коць В. В.,
Романюк С. В.
12 Науково-дослідна
Оглядова екскурсія містом
лабораторія
та історико-культурним заповідниосвітніх інновацій ком «Старе місто» «Особливості
та координації
історичного розвитку міста.
діяльності РМК
Луцький замок – найвидатніша
(ММК),
пам’ятка історико-культурного
Камінська В. В.
заповідника» для учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація
варіативних модулів навчальної
програми з фізичної культури через
Всеукраїнський проєкт “JuniorZ”»
7

49

Визначення
переможців

26 листопада 18

01–02 березня 25

Визначення
переможця
і лауреатів

Березень

18

Інформативні
матеріали

25 березня

26

Педагогічний діалог
з питання вивчення
творчості В. Івасюка
на уроках мистецтва

02 квітня

72

Виступ (обмін
досвідом), дипломи
ІІ, ІІІ ступенів

15–16 квітня 28

Інформативні
матеріали

13 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.
14 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
15 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
16 Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК),
Камінська В. В.
17 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
18 Кафедра теорії
та методики
викладання
шкільних предметів,
Бацмай С. А.
19 Кафедра
менеджменту освіти,
Рудь О. В.
20 Відділ виховної
роботи,
Червінська Н. Л.
21 Відділ новацій
та передових
педагогічних
технологій
22 Відділ виховної
роботи,
Корнейко М. М.
23 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
24 Відділ гуманітарних
дисциплін,
Сова О. О.
25 Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Никитюк Л. М.

Обласне учнівське свято
французької мови

19 квітня

80

Дипломи про участь,
сувеніри

Мистецька вітальня «Ексцентрична
краса і геніальність митця»
(до 115 р. від дня народження
Сальвадора Далі, іспанського
художника)
Методична мозаїка «Музичні
ігри як засіб розвитку музичних
здібностей дітей раннього віку»

07 травня

22

15 травня

23

Педагогічний діалог
з питання вивчення
творчості Сальвадора
Далі на уроках
мистецтва
Груповий проєкт

Тематична екскурсія
«Використання місцевого
краєзнавчого матеріалу,
потенціалу музеїв в освітньому
процесі» з відвідуванням
виставки картографічних
матеріалів музею історії
Луцького братства
Педагогічна панорама
перспективного педагогічного
досвіду «Творчі здобутки»

23 травня

12

Інформативні
матеріали

05 червня

21

Груповий проєкт

Літня мовна школа для вчителів 19 червня
англійської мови від видавництва
«Macmillan»

119

Медіаосвіта та медіаграмотність 29 серпня
100
вчителя Нової української школи
(секційне заняття)
Мистецька вітальня «Легенда
19 вересня 19
української сцени» (до 165 р.
від дня народження Марії
Заньковецької, української
акторки, театральної діячки)
Школа методиста
12–13 вересня 27
«Всеукраїнський конкурс
“Учитель року”: дорожня карта»
Навчально-методичний семінар- 24 вересня
практикум «Військовопатріотичне виховання у системі
формування громадянської
компетентності учнівської молоді»
Творча дискусія для директорів
14 жовтня
ЗДО «Лепбук як ефективний
засіб залучення батьків
до співробітництва»

52

Фестиваль «Інноваційні освітні
технології викладання
української мови і літератури»
Творча дискусія для заступників
директора, що опікають
початкову школу, «Успішний
учитель в умовах інноваційної
школи»

23 жовтня

26

24 жовтня

31

50

33

Вироблення
методичних
рекомендацій
Педагогічний діалог
з питання вивчення
творчості
М. Заньковецької
на уроках мистецтва
Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт,
методичні
рекомендації
Обговорення
проблемних питань,
напрацювання
практичних
рекомендацій
Груповий проєкт

Інформація на сайті
ВІППО, круглий
стіл: обмін ідеями
Груповий проєкт

26 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бондарук Л. М.

Методичний практикум
«Особливості навчання польської
мови: удосконалюємо комунікативну, мовну, мовленнєву,
соціокультурну компетентності»
27 Кафедра теорії
Обласний семінар вчителів
та методики
фізики, біології, керівників
викладання
гуртків предметно-технічного
шкільних предметів, профілю науково-технічного
Мартинюк О. С.,
напряму освітніх закладів області
Кобель Г. П.
з теми «Науково-технічна
творчість і екологія»
28 Відділ новацій
Вебінар
та передових
«Всеукраїнський конкурс
педагогічних
“Учитель року”: практичний
технологій
аспект»
29 Науково-дослідна
Інтерактивна екскурсія істориколабораторія
культурним заповідником «Старе
освітніх інновацій місто» з відвідуванням аптекита координації
музею для учасників фінального
діяльності РМК
етапу ХХVІІ Всеукраїнського
(ММК),
турніру юних хіміків
Камінська В. В.
30 Науково-дослідна
Оглядова екскурсія містом,
лабораторія
історико-культурним
освітніх інновацій заповідником «Старе місто»
та координації
«Історичні періоди розвитку
діяльності РМК
міста. Видатні особистості краю»
(ММК),
з відвідуванням Музею
Камінська В. В.
волинської ікони для членів журі
фінального етапу ХХVІІ
Всеукраїнського турніру юних
хіміків
31 Кафедра теорії
Зустріч зі студентами
та методики
та викладачами хіміковикладання
біологічного факультету в рамках
шкільних
співпраці ТНПУ та ВІППО
предметів,
Ягенська Г. В.
32 Відділ початкового Практикум «Формування
навчання
здоров’язбережувальної
і дошкільного
компетентності молодших
виховання,
школярів засобами навчальноНикитюк Л. М.
дослідницької діяльності»
33 Відділ початкового Практикум «Стежинами рідного
навчання
міста». Організація роботи
і дошкільного
за парціальною програмою
виховання,
з патріотичного виховання «Моє
Березіна О. М.
рідне місто»
34 Відділ виховної
Виставка в музеї історії освіти
роботи,
Волині «Профспілка освітян
Силюк А. М.
Волині: 75 років на захисті прав
вчителів»
35 Відділ новацій
Школа методиста «Виставка
та передових
дидактичних і методичних
педагогічних
матеріалів як результат
технологій
активізації творчої діяльності
педагогічних працівників»

51

24–25 жовтня 30

Інформаційні
матеріали

30 жовтня

01 листопада 22

03 листопада 30

04 листопада 23

Інформація на сайті
ВІППО, фотозвіт,
порядок проведення
конкурсу
Інформативні
матеріали

Інформативні
матеріали

13 листопада

11 листопада 26

Методичний кейс

18 листопада 19

Груповий проєкт

28 листопада

Інформація на сайті
ВІППО

17 грудня

30

Інформація на сайті
ВІППО

Протягом року в Інституті працювало 13 творчих груп, творчих майстерень, зокрема:
№
Підрозділ,
Творча група
з/п відповідальний
1 Відділ
Вчителі німецької
гуманітарних
мови
дисциплін,
Заїка О. О.

2

3

4

5

6

7

8

Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ початкового
навчання
і дошкільного
виховання,
Березіна О. М.
Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Заїка О. О.

Творча майстерня
вихователяметодиста ЗДО
№ 23 м. Луцька
Піддубної Л. А.
Вихователіметодисти ЗДО

Вчителі німецької
мови – члени
Асоціації
українських
германістів
Відділ виховної
Творча майстерня
роботи,
керівника обласної
Червінська Н. Л. авторської
лабораторії
Прокопів Н. А.
Відділ інформатики Творча майстерня
та інформаційнокомунікаційних
технологій,
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
Відділ виховної
Вчителі предметів
роботи,
художньоЧервінська Н. Л. естетичного циклу

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

Вчителі
зарубіжної
літератури

Дата
Форма підведення
проведення
підсумків
Перспективи розвитку 10 січня
Підготовка методичних
співпраці ВІППО
матеріалів у збірник
зі спілкою «Мости
автентичних та авторських
дружби в Україну»
дидактичних розробок
«Erlebte Landeskunde.
Wohnen in Deutschland»
Використання методу 04–15 лютого Свідоцтва про курси
проєктів в освітньому
підвищення кваліфікації
процесі ЗДО
Тема

Інноваційний простір
в дошкільній освіті

05 лютого,
16 квітня,
17 червня

Участь у XXVІ
20 лютого
Міжнародній
конференції Асоціації
германістів України
Корекція проявів
22 лютого
девіантної поведінки
учнів засобами
образотворчого
мистецтва
Використання
24 квітня
вільного програмного
забезпечення
при вивченні
інформатики
Ціннісний потенціал
предметів художньоестетичного циклу
в контексті реалізації
ідей Нової української
школи
Розвиток ключових
компетентностей
учителя-словесника

Вчителі німецької
мови – члени
Асоціації
українських
германістів

52

Підготовка методичних
матеріалів з метою участі
у XXVІ міжнародній
конференції в ІваноФранківську
Методичний вояж «Формування здоров’язберігаючих
компетентностей через
застосування арттерапевтичних технік»
Матеріали з досвіду
роботи вчителів творчої
групи на сайті «Вільне
та відкрите програмне
забезпечення»

04 червня,
17 жовтня

Інформаційно-методичні
матеріали щодо підготовки
педагогів в умовах НУШ

10 червня,
30 жовтня

Поширення авторського
досвіду, розробка практичних тренінгових занять для
вчителів-словесників
Участь у XXVІ Міжнародній
конференції в ІваноФранківську

Сучасна германістика 10 вересня
у пошуку нової
ідентичності:
міждисциплінарної,
міжкультурної,
міжнаціональної
10 Відділ гуманітарних Вчителі німецької Стажування
16 вересня
дисциплін,
мови
у Німеччині: виклики
Заїка О. О.
та взаємодія
11 Відділ інформатики Творча група
Робота з обдарованими 16 жовтня
та інформаційноучнями в контексті
комунікаційних
підготовки
технологій,
до олімпіади
Остапчук Л. Р.,
Гісь І. В.
9

Методичні рекомендації

Стажування у закладах
освіти Німеччини
Електронний збірник задач
з інформатики
та інформаційних
технологій

12 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Бацмай С. А.

13 Відділ
гуманітарних
дисциплін,
Ураєва І. Г.

Творча група
вчителів
англійської мови
з написання
підручників для
початкової школи
за методикою
асоціативних
символів
Вчителі
французької мови

Використання
методики
асоціативних
символів при навчанні
англійської мови
учнів початкової
школи згідно
з Концепцією «Нова
українська школа»
Оптимальність
розподілу навчального
матеріалу для інтеріоризації базового
мовного і мовленнєвого змісту на початковому етапі вивчення
французької мови

Щочетверга
протягом
травня–
червня,
серпня–
листопада

Підручник з англійської
мови для учнів 2 класу
закладів загальної
середньої освіти.
Підручник з англійської
мови для учнів 3 класу
закладів загальної
середньої освіти

11 грудня

Протягом року в Інституті працювали 2 творчі майстерні керівників обласних
авторських лабораторій, зокрема:
№
Підрозділ,
Творча група
з/п відповідальний
1 Відділ новацій
Керівники
та передових
обласної
педагогічних
авторської
технологій
лабораторії
2 Відділ новацій
Керівники
та передових
обласної
педагогічних
авторської
технологій
лабораторії

Тема
Педагогічні інновації
у роботі творчого
вчителя

Дата
Форма підведення
проведення
підсумків
22 лютого
Інформація на сайті
ВІППО

Діяльність обласних
10 грудня
авторських лабораторій
та планування роботи
на 2020 рік

Інформація на сайті
ВІППО

Форми організації науково-методичної роботи у ВІППО (проведення)

В 2019 році працівниками Інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду
2 педагогів області:
Адреса досвіду
Тема досвіду
П.І.Б., посада, навчальний заклад
Кубая Валерія Олександровича, директора
Використання інформаційнозагальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня № 7 м. Ковеля комунікаційних технологій
у діяльності навчального закладу
Бойко Наталії Олександрівни, вчителя музичного Формування ціннісного ставлення
мистецтва комунального закладу «Луцький
учнів до мистецтва засобами
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької
музики
міської ради Волинської області»
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Відповідальний
Романюк С. В.
Червінська Н. Л.

Завершено перший рік вивчення досвіду:
Адреса досвіду
Тема досвіду
Відповідальний
П.І.Б., посада, навчальний заклад
Яковчук Михайло Володимирович, вчитель
Формування соціальної
Заїка О. О.
німецької мови КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької компетентності учнів засобами
міської ради»
інноваційних технологій на уроках
німецької мови
Демосюк Юлія Іванівна, заступник директора
Системна підтримка дітей
Барановська Р. Є.
Нововолинської спеціальної загальноосвітньої
з особливими освітніми потребами
школи № 9 Волинської обласної ради
в умовах нового освітнього простору

2. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019»
В області проведено перший (зональний), другий (обласний) тури всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія»,
«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» та третій (зональний) тур у
номінації «Географія».
На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України до участі в конкурсі «Учитель
року» зареєструвалось 64 педагоги Волинської області. У першому (зональному) турі
Конкурсу взяв участь 61 педагог: у номінації «Вчитель інклюзивного класу» – 14,
«Географія» – 71, «Захист Вітчизни» – 25, «Основи здоров’я» – 63. Троє педагогів,
зареєстрованих у номінації «Французька мова», участі у зональному турі конкурсу не брали.
Згідно з рішенням оргкомітету другого (обласного) туру Конкурсу до участі в ньому
допущено 37 педагогів області. У другому (обласному) турі Конкурсу взяли участь
36 педагогів. З них: 5 учителів у номінації «Вчитель інклюзивного класу», 12 – «Географія»,
6 – «Захист Вітчизни», 10 – «Основи здоров’я», 3 – «Французька мова».
Успішно виступили вчителі міста Луцька, три з яких стали переможцями, один –
лауреатом Конкурсу. Переможцем та лауреатом у двох номінаціях стали педагоги
Старовижівського району. Перемогу в одній номінації здобув педагог Шацької селищної
ради. Лауреатами у чотирьох номінаціях стали педагоги міста Володимира-Волинського, у
трьох – міста Нововолинська, по одній – Володимир-Волинського, Горохівського,
Ківерцівського, Локачинського, Луцького, Ратнівського, Рожищенського районів та
Княгининівської сільської ради.
Другий (обласний) тур Конкурсу проходив з 21 січня по 19 лютого 2019 року на базі таких
закладів загальної середньої освіти області:
– Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
Героїв Небесної сотні – номінація «Захист Вітчизни»;
– Княгининівського ліцею Волинської обласної ради – номінація «Основи здоров’я»;
– Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради – номінація
«Вчитель інклюзивного класу»;
– Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ
ступеня № 11 – ліцей м. Ковеля” Ковельської міської ради» – номінація «Географія»;
– Навчально-виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів
№ 1 – колегіум Нововолинської міської ради» – номінація «Французька мова».
З 4 по 12 квітня в місті Ковелі проходив третій (заключний) тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Географія». У ньому взяли участь 24 із
23 областей України і Києва.
Відбірковий та фінальний етапи третього туру Конкурсу проходили в очній формі
послідовно один за одним. Відбірковий етап (04–08.04.2019) включав такі конкурсні
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випробування: «Тестування з фахової майстерності», «Методичний практикум» та
«Практична робота». За результатами цього етапу членами журі було визначено
12 учасників, які продовжили участь у конкурсних змаганнях фінального етапу (08–
12.04.2019): «Урок»,
«Дослідження». Конкурсні випробування третього туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» проходили відповідно до умов конкурсу,
затверджених центральним оргкомітетом. Оцінювання здійснювалось відповідно до
критеріїв, затверджених журі.
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В рамках конкурсу «Учитель року – 2019» проведено такі заходи:
Тренувальні збори переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019» в номінаціях: «Географія», «Французька мова», «Основи здоров’я», «Захист
Вітчизни», «Вчитель інклюзивного класу». (Січень, Вітюк В. В., Шинкарук І. В.,
Григор’єва Н. В., Ураєва І. Г., Коць В. В., Корнейко М. М., Дикий О. Ю.)
Навчання членів фахових журі ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019» в номінаціях: «Географія», «Французька мова», «Основи здоров’я», «Захист
Вітчизни», «Вчитель інклюзивного класу». (Січень, Вітюк В. В., Шинкарук І. В.,
Григор’єва Н. В., Ураєва І. Г., Коць В. В., Корнейко М. М., Дикий О. Ю.)
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Консультації з питань участі педагогів області у конкурсах з фахової майстерності.
(Протягом року, Шинкарук І. В.)
ІІ (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист
Вітчизни». (21–25 січня, Шинкарук І. В., Корнейко М. М.)
ІІ (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Основи
здоров’я». (28 січня – 2 лютого, Шинкарук І. В., Дикий О. Ю.)
ІІ (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації
«Географія». (4–9 лютого, Шинкарук І. В., Григор’єва Н. В.)
ІІ (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Вчитель
інклюзивного класу». (11–15 лютого, Шинкарук І. В., Коць В. В.)
ІІ (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації
«Французька мова». (18–22 лютого, Шинкарук І. В., Ураєва І. Г.)
Тренувальні збори учасників ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019» у номінаціях: «Географія», «Французька мова», «Основи здоров’я», «Захист
Вітчизни», «Вчитель інклюзивного класу». (Березень, Шинкарук І. В., Григор’єва Н. В.,
Ураєва І. Г., Коць В. В., Корнейко М. М., Дикий О. Ю., Майко С. М.)
Участь у ІІІ (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у
номінаціях: «Географія», «Французька мова», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни»,
«Вчитель інклюзивного класу». (Квітень, Шинкарук І. В., Григор’єва Н. В., Ураєва І. Г.,
Коць В. В., Корнейко М. М., Дикий О. Ю.)
Свято відкриття заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в
номінації «Географія». (Квітень, Шинкарук І. В., Григор’єва Н. В.)
Заключний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Географія».
(Квітень, Шинкарук І. В., Григор’єва Н. В.)
Свято закриття заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в
номінації «Географія». (Квітень, Шинкарук І. В., Червінська Н. Л., Григор’єва Н. В.)
Обласне свято вшанування учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».
(Травень, Шинкарук І. В., Червінська Н. Л.)
Поповнення обласного інформаційного порталу «Учитель року» матеріалами учасників
конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: «Географія», «Французька мова», «Основи
здоров’я», «Захист Вітчизни», «Вчитель інклюзивного класу». (Червень, Шинкарук І. В.)
Вагому організаційну роботу щодо створення належних умов для проведення конкурсних
випробувань здійснено управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
(начальник Бичковський В. В.), управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської
міської ради (начальник Лакиш О. О.), педагогічними та учнівськими колективами:
Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв
Небесної сотні (начальник Боснюк П. З.), Княгининівського ліцею Волинської обласної ради
(директор Возняк Є. М.), Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської
обласної ради (директор Вірковський В. П.), Комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня № 11 – ліцей м. Ковеля” Ковельської міської
ради» (директор Сидорук Г. О.), Навчально-виховного комплексу «Нововолинська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради» (директор
Мороз С. В.).
Журі Конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників, глибоку обізнаність із
сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики
викладання відповідних предметів, розуміння головної мети освіти – реалізації нової
стратегії навчання як важливої складової розвитку особистості, створення освітньої моделі,
яка відповідає потребам сьогодення.
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Зональний 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.
Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році
здійснювалась на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2019 р.
№ 87 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році», наказу управління освіти,
науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2019 р. № 83
«Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році».
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації від 09 липня 2019 року № 399 «Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у
2019 році» визначено:
– переможців І етапу конкурсу у категорії «Навчальна література»:
 за дослідницько-експериментальним напрямом (наукове відділення комп’ютерних наук) –
рукопис навчального посібника «На допомогу керівнику гуртка відділення комп’ютерних
наук» Мазурика Валерія Володимировича, завідувача відділу комп’ютерних наук
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»; Процика Анатолія
Петровича, керівника гуртків відділення комп’ютерних наук комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», вчителя інформатики опорного закладу
навчально-виховний комплекс «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей»;
 за еколого-натуралістичним напрямом (аграрний профіль) – рукопис методичних
рекомендацій «Наукова робота з агрономії» Голуба Сергія Миколайовича, кандидата
аграрних наук, доцента Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, керівника гуртка агрономії комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук»;
 за науково-технічним напрямом (спортивно-технічний профіль – картинг) – рукопис
методичного збірника «Швидкісне маневрування та шосейно-кільцеві перегони на шляху до
чемпіонського титулу в автомобільному спорті (Династія Ковальчуків)» Ковальчука Сергія
Ігоровича, керівника гуртка; Філонюк Алли Віталіївни, методиста комунального закладу
«Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської
ради»;
 за художньо-естетичним напрямом (декоративно-ужитковий профіль – іграшкисувеніри) – рукопис методичної розробки «Формування творчої особистості на заняттях
гуртка “В’язання гачком”» Горохівської Наталії Сергіївни, керівника гуртка КаміньКаширського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
– лауреатів І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році в категорії «Навчальна
література»:
 за художньо-естетичним напрямом (декоративно-ужитковий профіль – народна
іграшка) – рукопис навчального посібника «Іграшка з минулого для сучасної дитини» Бусел
Ніни Володимирівни, керівника зразкової школи художніх ремесел «Полісяночка»
Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва, та рукопис методичних
рекомендацій «Виготовлення обрядової ляльки – символу культурної спадщини українського
народу» Невядомської Ірини Миколаївни, керівника гуртка Володимир-Волинського Центру
позашкільної освіти;
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 за науково-технічним напрямом (спортивно-технічний профіль – судномоделювання) –
рукопис методичних рекомендацій «Технологія виготовлення стендової моделі яхти
“Спрей”» Дзея Миколи Сергійовича, керівника гуртків комунальної установи «Станція юних
техніків Любомльської міської ради»;
 за еколого-натуралістичним напрямом (аграрний профіль) – рукопис методичних
рекомендацій «Екологічне виховання шляхом дослідництва» Зіркевич Ольги Миколаївни,
керівника гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості;
у категорії «Навчальні програми»
за еколого-натуралістичним напрямом (аграрний профіль) – рукопис авторської програми
гуртка «Овочеві експерти» Скрипіної Олени Максимівни, керівника гуртків Ковельської станції
юних натуралістів. (Відділ виховної роботи, Никитюк І. В., Скуда О. М. Березень–липень).
Організація та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка – 2019» здійснювались на виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 30.10.2018 № 1175 та наказу управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації від 21.11.2018 № 637 «Про проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019».
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації «Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості”» у номінації
«Керівник гуртка – 2019» від 18 березня 2019 року № 125 визначено переможців обласного
етапу конкурсу в номінаціях:
туристсько-краєзнавчий (туристсько-спортивний профіль): Артемук Ірину Миколаївну,
керівника гуртків закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів»;
художньо-естетичний (образотворче мистецтво): Дячук Валентину Адамівну,
керівника гуртків Ратнівського районного центру дитячої та юнацької творчості;
еколого-натуралістичний (рослинницький профіль): Бортнік Тетяну Павлівну, керівника
гуртка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;
еколого-натуралістичний (тваринницький профіль): Зіркевич Ольгу Миколаївну,
керівника гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості;
дослідницько-експериментальний напрям: Федонюк Віталіну Володимирівну, кандидата
географічних наук, керівника секції комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук»;
відзначено:
– дипломами ІІ ступеня управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації за
напрямами позашкільної освіти:
художньо-естетичний (образотворче мистецтво): Бицюк Оксану Андріївну, керівника
гуртка Палацу учнівської молоді м. Луцька; Мельник Оксану Адамівну, керівника студії
Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва;
еколого-натуралістичний (рослинницький профіль): Скрипіну Олену Максимівну,
керівника гуртка Ковельської станції юних натуралістів;
еколого-натуралістичний (тваринницький профіль): Ісакову Тетяну Сергіївну, керівника
гуртків Ківерцівського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
туристсько-краєзнавчий (туристсько-спортивний профіль): Німець Наталію Василівну,
керівника гуртків Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості;
туристсько-краєзнавчий (туристсько-краєзнавчий профіль): Мельник Руслану
Григорівну, керівника гуртка комунального закладу «Міський центр туризму, спорту і
краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради»;
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– дипломами ІІІ ступеня управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації:
Аверкієву Галину Ярославівну, керівника гуртка Володимир-Волинського районного
будинку школяра; Онофрійчук Наталію Василівну, керівника гуртка закладу позашкільної
освіти «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка»; Ткачук Аллу Леонтіївну,
керівника гуртка Центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинського; Цизя Євгена
Євгеновича, керівника гуртка Володимир-Волинського районного будинку школяра; Чайку
Олену Анатоліївну, керівника гуртків Турійського Будинку дитячої творчості.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.07.2019 № 928 «Про
результати Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”» переможцем другого (очного)
туру 3-го етапу Конкурсу від Волинської області стали: Артемук Ірина Миколаївна, керівник
гуртка закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів», Зіркевич Ольга
Миколаївна, керівник гуртка Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості
(ІІ місце), Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат географічних наук, керівник секції
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» (ІІІ місце) (відділ виховної
роботи, Никитюк І. В., Скуда О. М., січень–березень).
3. Науково-методичний супровід впровадження Концепції «Нова українська школа»
Формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа» (директорів ЗЗСО І–ІІ, І–ІІІ ст., директорів, заступників
директорів з навчально-виховної роботи у початковій школі, асистентів вчителів ЗЗСО з
інклюзивним навчанням).
У ході проведення реформи загальної середньої освіти в Україні на основі Концепції
«Нова українська школа» у 2019 році було здійснено підвищення кваліфікації директорів
ЗЗСО, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи у початковій школі,
асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
На основі Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженої
наказом МОН України № 36 від 15.01.2018 р., в травні 2018 року розроблено програми
ВІППО, схвалені науковою радою Інституту:
– підготовки директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи у
початковій школі Нової української школи (30 год.: 24 год. очної сесії, 6 год. дистанційної);
– підготовки асистентів вчителя класів з інклюзивною формою навчання Нової
української школи (30 год.: 24 год. очної сесії і 6 год. дистанційної ).
Зміст програми тренінгів, навчання керівників ЗЗСО І–ІІ, І–ІІІ ст. розроблено на основі
Типової програми організації підвищення кваліфікації керівників Нової української школи,
яка схвалена вченою радою ВІППО (протокол № 4 від 19.09.2019 р.).
Зміст програм має цілісний і системний добір модулів і тем, практичну спрямованість,
враховує особливості професійної діяльності керівника й асистента вчителя Нової
української школи і визначається:
– вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими
фахівцями;
– основними напрямами державної політики у галузі освіти.
Очна форма навчання організовувалась тренерами і викладачами ВІППО шляхом
проведення тренінгових занять, інтерактивних лекцій. Всі педагоги працювали в
дистанційному режимі, виконуючи ті чи інші навчальні завдання модулів.
Керівників і педагогів зорієнтовано на реалізацію світоглядних засад Нової української школи:
– дитиноцентризм;
– автономія та свобода школи і вчителя;
– компетентнісний підхід;
– педагогіка партнерства.
В період з 24.06 по 26.06, з 15.10 по 21.11.2019 р. пройшли навчання 632 керівники ЗЗСО.
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Мета організації і проведення занять для керівників – модернізувати управлінські
компетентності керівних кадрів ЗЗСО для ефективного управління відповідно до вимог
Концепції «Нова українська школа».
В період з 19.06 по 21.06 з 08.10 по 01.11.2019 р. організовано навчання для 224 педагогів,
які працюють асистентом вчителя в класі з інклюзивною формою навчання.
З 03.06 по 07.07 на базі Інституту пройшли навчання 40 фахівців інклюзивно-ресурсних
центрів.
За результатами навчання учасники тренінгів отримали сертифікати.
Категорія
Директори, заступники директорів з навчальновиховної роботи у початковій школі
Керівники ЗЗСО
Асистенти вчителів класів з інклюзивним навчанням
Фахівці ІРЦ
Тренери-педагоги для навчання керівників ЗЗСО

Кількість Період навчання
учасників
108
24 червня – 26 червня
16 жовтня – 13 листопада
480
22 жовтня – 21 листопада
224
19 червня – 21 червня
08 жовтня – 01 листопада
40
03 червня – 07 липня
27
10 грудня – 13 грудня

Результат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат

Науково-методичний супровід вчителів початкових класів в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа»: (Никитюк Л. М., Папіж С. В., Єндрущук С. М.):
– розроблено модель розвитку професійних компетентностей педагогів початкової школи,
у рамках якої організовано і проведено проблемні семінари, семінари-практикуми, семінаритренінги (тренінг «Розвиток критичного мислення молодших школярів. Як і навіщо ставити
запитання?», семінар-тренінг «Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання»,
творча дискусія для заступників директора, що опікають початкову школу, «Успішний
учитель в умовах інноваційної школи»);
– налагоджено наставницькі зустрічі з педагогами освітніх закладів, котрі є учасниками
всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти»;
– організовано роботу постійно діючого семінару методистів районних, міських
методичних кабінетів «Нова українська школа: виклики, перспективи впровадження»,
«Перші кроки до вершин фахової майстерності»;
– проведено семінар-тренінг з метою підготовки супервізорів-наставників «Супервізія як
стратегія покращення якості викладання»;
– розроблено форму спостереження за викладацькою діяльністю учителя початкових
класів з метою проведення наставницьких зустрічей з педагогами.
Забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл – учасників всеукраїнського
експерименту: підготовка наставників, спостереження за практикою педагогів і
надання зворотного зв’язку.
В рамках дослідно-експериментальної роботи вчителі продовжили вивчати особливості
впровадження інтегрованого навчання, а саме діяльнісного та тематичного підходів у
практиці початкових класів, формування одного із ключових умінь у становленні випускника
Нової української школи – критично мислити.
Координатор та тренери здійснювали постійний науково-методичний супровід
впровадження експерименту. З цією метою проводились інструктивно-методичні наради,
робочі зустрічі, під час яких опрацьовували нагальні питання, консультування.
У ВІППО проведено інструктивно-методичну нараду із теми «Особливості організації
освітнього процесу в других експериментальних класах».
Протягом року відбувались наставницькі зустрічі з учителями експериментальних класів.
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У лютому 2019 року відбувся обмін досвідом учасників експерименту, організований
Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти з теми «Вчителі пілотних шкіл –
про радощі і труднощі нової освіти». Координатор Єндрущук С. М. та учителі пілотних шкіл
ділилися досвідом, відвідували уроки в Луцькій спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 1 та
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6 м. Нововолинська. Це дало можливість відзначити переваги та
недоліки експерименту. Перевагами є те, що зростає комунікативний рівень учнів,
розвивається активне мовлення, вміння працювати в групі, презентувати свої досягнення,
моделювати, мислити, розвивати дослідницькі вміння, встановлювати взаємозв’язки з
навчальною та практичною діяльністю.
Протягом року надано консультації заступникам директорів пілотних шкіл із актуальних
питань впровадження НУШ.
Підвищення кваліфікації учителів початкових класів
Підготовлено накази Управління освіти, науки та молоді ВОДА про організацію у І та
ІІ півріччях 2019 року підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із
запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» (наказ № 225 від 22 квітня 2019 р., наказ № 493
від 26.09.2019 р.).
Підготовлено тренерів-педагогів, які працюють у локаціях, – 46.
Локацій – 21.
Супервізорів – 30.
Всього педагогів початкових класів – 4089.
Пройшли навчання у І півріччі 2019 року:
– 973 педагоги початкових класів (30 годин – варіативна складова);
– 940 педагогів (60 годин – основна сесія);
навчання у ІІ півріччі 2019 року:
– 1100 педагогів (60 годин – основна сесія);
– 2016 педагогів початкових класів (одноденні тренінги за програмою LEGO – 6 годин).
Тренінги з підвищення кваліфікації учителів початкових класів проходили на базі локацій.
Для тренерів-педагогів організовано і проведено тренінги: «Впровадження ігрових та
діяльнісних методів навчання», «Особливості організації оцінювання у початковій школі»,
зустрічі з авторами підручників, творчі дискусії з експертами з оцінювання макетів
підручників для початкової школи.
Співпраця із фондом The LEGO Foundation
З метою розвитку компетентностей з використання ігрових і діяльнісних методів навчання у
початковій школі та подальшого забезпечення тренінгового навчання вчителів області, у рамках
підготовки тренерів НУШ (відповідно до листа МОН України від 10.04.2019 р. № 1/9-243)
15 травня 2019 року на базі Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти проведено тренінгові заняття за участю тренера Lego Foundation Малевич Галини «Lego –
гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі нової української школи».
На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-326 від 27.05.2019 р.
підготовлено наказ ВІППО № 115-од від 05.09.2019 р. «Про проведення одноденних
тренінгів» для педагогів, які у 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках навчали (навчають)
першокласників, на тему «Ігрові та діяльнісні методи навчання в початковій школі».
10 тренерів-педагогів нашої області проводили тренінги з 25 вересня по 25 жовтня 2019 року
у локальних центрах (згідно з графіком) для удосконалення професійних умінь учителів
початкової школи щодо використання ігрових технологій та діяльнісних методів навчання за
методикою Lego Foundation.
Творчою групою педагогів закладів загальної середньої освіти, які беруть участь у
Всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного
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забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту»,
розроблено методичні рекомендації, які допоможуть зробити взаємодію з учнями успішною,
цікавою та мотивуючою.
Учителі початкових класів Волині, тренери діляться досвідом роботи щодо впровадження
ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі початкової школи, зокрема, на
сторінці Facebook «Гра по-новому, навчання по-іншому», під час робочих зустрічей,
семінарів-тренінгів та допомагають батькам усвідомити роль підходу «навчання через гру» в
початковій школі для розвитку компетентностей XXI століття.
Підготовка вчителів фізичної культури в початкових класах Нової української школи
до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми практиками,
технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах
інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого
світу здійснювалась у ВІППО на основі Освітньої програми організації і проведення
підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури в початкових класах, затвердженої
вченою радою ВІППО (протокол № 4 від 20.09.2018 р.) (30 годин).
Навчання організовувалося шляхом проведення: тренінгових занять, інтерактивних
лекцій, практичних занять (майстер-класів), дискусій, самостійної роботи у вигляді
моніторингу та оцінки результатів пропонованих освітніх змін.
Кількість навчальних груп у 2018 році – 7, виданих сертифікатів – 194.
Кількість навчальних груп у 2019 році – 6, виданих сертифікатів – 151.
345 вчителів фізичної культури пройшли підвищення кваліфікації щодо викладання
фізичної культури в НУШ.
У 2018 році придбано інвентар і обладнання та завершується обладнання приміщення для
організації проведення практичних занять з методики викладання фізичної культури у
початкових класах НУШ.
Англійська мова
Підготовка вчителів іноземних мов до роботи у початковій школі згідно з Концепцією
НУШ складається із кількох етапів. Оскільки початкова освіта включає 2 цикли:
адаптаційно-ігровий (1–2 класи) та основний (3–4 класи), кожен учитель іноземної мови
повинен пройти очний 3-денний тренінг тривалістю 24 години, а після тренінгу – онлайнкурс англійською мовою тривалістю 20 годин для роботи у 1–2 класах. У ході цього тренінгу
розглядаються погляди визначних фахівців у галузі дитячої психології, ключові уміння
ХХІ століття, методика проведення уроку, навчання лексики та граматики, використання
ігрових методик, пісень, віршів у навчанні іноземної мови на початковому етапі її вивчення.
Після цього учителі проходять 30-годинний 4-денний очний тренінг щодо навчання
іноземної мови учнів 3–4 класів та знову онлайн-курс щодо навчання учнів 3–4 класів.
У тренінгу для навчання учнів 3–4 класів порівнюються психологічні особливості учнів 1–2
та 3–4 класів, детально аналізуються освітні програми початкової школи з іноземних мов, а
також розглядається методика навчання слухання, читання, усного мовлення та письма.
Кількість груп /слухачів курсів, які враховують вимоги
підготовки до Нової української школи, за категоріями:
Вчителі англійської мови, всього:

Кількість груп Кількість слухачів
48

1123

щодо навчання англійської мови у 1–2 класах

13

297

щодо навчання англійської мови у 3–4 класах

35

826

з них
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Підготовка вчителів англійської мови до навчання
у 1–2 класах згідно з Концепцією НУШ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Термін проведення тренінгів
Березень – червень 2018 року
Вересень 2018 року
Грудень 2018 року
Червень 2019 року
Вересень 2019 року
Листопад – грудень 2019 року
Всього:

Кількість груп

Кількість вчителів

35
2
8
4
4
5
58

727
52
164
79
91
127
1240

Примітка: ще 19 вчителів підготовлено Британською радою (10 тренерів та 9 вчителів пілотних шкіл).

Загалом 1259 вчителів англійської мови підготовлено до роботи у 1–2 класах згідно з
Концепцією НУШ.
Протягом березня–червня 2018 року тривала підготовка вчителів іноземної мови до
роботи у 1 класі у 2018/2019 навчальному році, у вересні 2018 року пройшли тренінги для
новопризначених вчителів англійської мови. У грудні 2018 року та у червні 2019 року
пройшли тренінги для вчителів, які навчають англійської мови учнів 1 і 2 класів у 2019/2020
навчальному році. У жовтні-грудні 2019 року тренінгами охоплено вчителів, які
працюватимуть у 1–2 та 3 класах у 2020/2021 навчальному році.
Німецька мова
Підготовка вчителів німецької мови до навчання
у 1–2 класах згідно з Концепцією НУШ
№
з/п
1

Термін проведення тренінгів
6–8 вересня

Кількість груп

Кількість вчителів

1

8

Підготовка вчителів німецької мови до навчання
у 3–4 класах згідно з Концепцією НУШ
№
з/п
1
2

Термін проведення тренінгів
28–30 жовтня
31 жовтня – 02 листопада

Кількість груп

Кількість вчителів

1
1

25
11

Загалом 44 вчителів німецької мови підготовлено до роботи у 1–2 та 3–4 класах згідно з
Концепцією НУШ.
Підвищення кваліфікації вчителів мистецтва в умовах Нової української школи
відбувалося шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, методиками,
формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з
урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого світу.
Оновлення процесу навчання в післядипломній освіті орієнтує на виборі такої моделі,
відповідно до якої вчитель виступає не як виконавець, а як творець освітнього процесу.
З метою реалізації Концепції «Нова українська школа» створено програму організації і
проведення підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін для викладання у 1-х
класах НУШ, яка складена на основі Типової освітньої
програма для підвищення
кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 15.01.2018 р. № 36) та затверджена
науково-методичною радою ВІППО.
64

Метою Програми є підвищення методичного та практичного рівнів професійної
компетентності вчителів мистецьких дисциплін для впровадження інтегрованого курсу
«Мистецтво» в 1-х класах Нової української школи.
Зміст програми має практичну спрямованість, містить змістовну, практичну (практикозорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації вчителів мистецьких
дисциплін.
Програма передбачає 30-годинне навчання, з яких 24 год. – очне, 6 год. відводиться на
самостійну роботу вчителя. За умови успішного виконання програми педагогу видається
сертифікат установленого зразка. У червні 2019 року в області було організовано та
проведено навчання для 104 вчителів освітньої галузі «Мистецтво», які викладають у перших
класах. Під час підвищення кваліфікації педагогів основною формою роботи були тренінги.
Для реалізації завдань освіти, проголошених Новою українською школою, в області діє
творча група вчителів освітньої галузі «Мистецтво», Школа педагогічної майстерності, де
вчителі-методисти беруть участь в обговоренні нової програми, нових підручників,
розробленні нових технологій навчання; проводяться науково-методичні семінари, семінарипрактикуми, на яких обговорюються питання:
– розуміння слухачами реформ в освіті, особливостей їх участі освітній програмі, цілей
і завдань освітньої програми, власних очікувань;
– усвідомлення викликів, які стоять перед початковою школою, і ролі мистецтва в
модернізації її змісту, компонентів концепції Нової української школи, нових професійних
ролей і завдань, що стоять перед вчителями мистецтва в контексті реформи;
– розуміння структури Державного стандарту початкової освіти, різних видів планування
освітнього процесу, змісту мистецької галузі, готовність до використання Типових освітніх
програм;
– необхідність та особливості використання різних видів мистецької діяльності
(сприймання та інтерпретація творів мистецтва, художньої-практичної, ігрової тощо) та
збалансоване їх чергування на уроках мистецтва;
– розуміння понять інтеграція та диференціація у мистецтві, усвідомлення загальних для
природи і мистецтва закономірностей (ритм, гармонійність, пропорційність тощо);
– розуміння необхідності та особливостей впровадження педагогічних технологій на
уроках мистецтва;
– оволодіння основними засадами підготовки інтегрованих мистецьких уроків у команді
вчителів образотворчого мистецтва та музичного мистецтва.
З метою реалізації практичних завдань на мистецьких уроках проводяться майстер-класи,
на які запрошуються педагоги без відповідної фахової освіти.
Вагомим напрямком роботи Інституту з даного питання є організація та проведення курсів
підвищення кваліфікації. На заняттях акцентується увага на нормативному забезпеченні
освітнього процесу НУШ, особливостях організації освітнього процесу початкової ланки в
умовах впровадження Концепції «Нова українська школа».
З метою забезпечення якісного навчання педагогів мистецьких предметів в Інституті було
оновлено матеріально-технічну базу.
Мобільність та динамізм процесу навчання в післядипломній освіті сприяє розвитку
особистісних якостей і компетенцій педагогів, забезпечує конкурентоспроможність в умовах
швидких змін змісту професійної діяльності і швидкого оновлення наявних знань.
Категорія
Вчителі музичного мистецтва
Вчителі образотворчого мистецтва

Кількість учасників
62
42

65

Період навчання
10 – 12 червня
10, 12, 18, 19 червня

Результат
Сертифікат
Сертифікат

4. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти
З метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, що
працюють в умовах інклюзивної форми навчання, протягом 2019 року організовано 5 груп
курсів підвищення кваліфікації, якими охоплено 117 осіб категорії «асистенти-вчителів».
Головним завданням курсової підготовки було:
– науково-практична та методична підготовка вчителів до реалізації навчально-виховних
завдань на сучасному етапі запровадження інклюзивної форми навчання в умовах НУШ;
–
забезпечення
зміни
психологічних
установок,
стереотипів,
мислення,
самовдосконалення у роботі з дітьми з особливими потребами;
– підвищення професійної компетентності, допомога в освоєнні сучасних освітніх
технологій у викладанні в умовах інклюзивної форми навчання;
– прогнозування та спрямування змісту методичної роботи на формування нового
педагогічного мислення, збагачення його надбаннями вітчизняної та зарубіжної
прогресивної педагогічної думки у корекційній освіті.
З метою активізації навчального процесу на курсах, посилення практичної діяльності
проводилися лекції (класичні, інтерактивні, проблемні тощо), практичні заняття, 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 ЗДО, ЗЗСО, з інклюзивними
класами, групами, де слухачі мали можливість ознайомитися із системою роботи
інклюзивного ЗДО, ЗЗСО: специфікою роботи, плануванням, із досвідом роботи асистентіввчителів, вихователів з інклюзивного навчання; відвідали цикл уроків, занять, ознайомились
із методикою укладання ІПР, ІНП, плануванням корекційно-розвиткової роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами, корекційні заняття, заняття гуртків, переглянули творчі
доробки школярів, вихованців.
У 195 ЗЗСО області запроваджено інклюзивну форму навчання, відкрито 456 інклюзивних
класів, в яких навчається 496 дітей з особливими потребами
Найбільше маємо таких закладів у містах: Луцьк (10 закладів, 32 класи, 47 учнів), Ковель
(7 закладів, 22 класи, 29 учнів), Володимир-Волинський (5 закладів, 26 класів, 42 учні),
Нововолинськ (6 закладів, 11 класів, 11 учнів);
у районах: Любешівському (18 закладів, 39 класів, 48 учнів), Маневицькому (12 закладів,
20 класів, 28 учнів), Камінь-Каширському (13 закладів, 34 класи, 37 учнів), Луцькому
(11 закладів, 18 класів, 25 учнів), Рожищенському (8 закладів, 22 класи, 23 учні);
в ОТГ: Любомльській (4 заклади, 11 класів, 14 учнів), Турійській (3 заклади, 12 класів,
13 учнів), Колківській (5 закладів, 11 класів, 12 учнів), Голобській (2 заклади, 6 класів,
10 учнів), Колодяжненській (4 заклади, 7 класів, 9 учнів).
5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
У Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти впродовж 2019 року
успішно здійснювалася підготовка педагогів до роботи з академічно обдарованими особами,
забезпечувався науково-методичний супровід проведення інтелектуальних змагань
всеукраїнського та міжнародного рівнів, проводився моніторинг та аналітика
результативності учнів закладів загальної середньої освіти області.
Проведений Інститутом моніторинг підтверджує, що олімпіади залишаються
наймасовішим та популярним змаганням серед учнівської молоді. За підсумками поточного
навчального року загальна кількість учасників усіх етапів учнівських олімпіад з навчальних
предметів у Волинській області становить 101 251 учасник (в тому числі: І етап – 80 911
учнів, ІІ етап – 18 816, ІІІ етап – 1 443, ІV етап – 81 учень) (рис. 1).
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Рисунок 1

Протягом січня–лютого 2019 року на базі Луцького педагогічного коледжу проведено
ІІІ (обласний)
етап
Всеукраїнських
учнівських олімпіад, в якому взяли участь
1443 учні, що становить 86,88 %
запланованої кількості (представництво
2019 року – 1661 учень).
За підсумками ІІІ етапу олімпіад з
1443 учнів закладів загальної середньої
освіти області, які взяли участь в
інтелектуальних змаганнях: 858 (59 %) –
учні
сільських
закладів
освіти
(у минулому році – 678, 47 %), 361 (25 %) –
міських (минулого року – 594, 41 %) і
224 (16 %) – учні закладів загальної
Рисунок 2
середньої освіти обласного підпорядкування
(торік – 172 (12 %) (рис. 2).
Згідно з чинним Положенням про олімпіади переможців визначено у кількості, яка
становить до 50 % числа учасників змагань відповідного класу. Отже, 96 переможців
показали найкращі результати, виборовши дипломи І ступеня, що становить 14 %; 239 учнів
вибороли дипломи ІІ ступеня, що становить 33 %, і 380 учнів – дипломи ІІІ ступеня, що
становить 53 % (рис. 3).

Рисунок 3
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В тому числі: 121 переможець (17 %) – учні закладів загальної середньої освіти обласного
підпорядкування; 269 (38 %) – міських закладів загальної середньої освіти; 325 (45 %) –
сільських та районних. Найвищий показник результативності продемонстрували учні
міських закладів загальної середньої освіти: з 361 учасника – 269 переможців, що становить
74,5 % (якісний показник), у закладах обласного підпорядкування – 54 %, в сільських та
районних закладах освіти – 38 % (рис. 4).

Рисунок 4

За кількістю отриманих дипломів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед
районів найкращі результати показали: Ратнівський (39), Камінь-Каширський (33), Луцький (31).
Серед міст обласного значення лідирує Луцьк (136); Ковель (54), Нововолинськ (48).
Серед закладів обласного підпорядкування – Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради (48), Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської
обласної ради (27) та Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Небесної сотні (22 переможці).
За рейтингом серед районів на першій позиції Ратнівський район (1,28), на другій –
Горохівський (рейтинг 1,09), на третій – Луцький (1,04). Останні позиції займають: Шацький
(0,12), Іваничівський (0,31) та Старовижівський (0,43) райони (рис. 5).

Рисунок 5
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Серед міст обласного значення на першій позиції – Луцьк (2,77), на другій – Ковель (1,88),
на третій – Нововолинськ (1,47).
Серед закладів обласного підпорядкування на першому місці – Волинський науковий ліцейінтернат Волинської обласної ради (із рейтингом 1,9), на другому – Нововолинський науковий
ліцей-інтернат Волинської обласної ради (1,08), на третьому – Волинський обласний ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні (0,85).
Аналізуючи рейтинговий показник по навчальних предметах: найвищі позиції –
у м. Луцьку (українська мова та література, англійська, іспанська, німецька, французька
мови, історія, економіка, біологія, хімія, трудове навчання, польська мова), м. Ковелі
(математика),
Ковельському
районі
(російська
мова
та
література),
Маневицькому
районі
(інформатика),
Турійському
районі
(інформаційні
технології), Волинському науковому ліцеї
(географія, екологія).
За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад 97 учнів області взяли
участь у відбірково-тренувальних зборах, з
них 81 – це учні, що стали учасниками ІV
етапу, в тому числі 42 нагороджено
дипломами, що становить 52 % кількості
учасників (минулого року 49 %) (рис. 6).
Рисунок 6
Цьогоріч відсоток учнів-переможців,
нагороджених дипломами І ступеня, становить 14,29 % (6 учнів), у минулому році – 4,9 %
(2 учні). Здобули дипломи ІІ ступеня 14 учнів (що становить 33,33 %), нагороджено
дипломами ІІІ ступеня – 22 (52,38 %).
Відповідно до результатів виступів команд області у фіналі, найвищий якісний показник
(100 %) – з астрономії, екології, фізики, трудового навчання (рис. 7).

Рисунок 7

За кількістю здобутих дипломів командами Волинської області у фінальному етапі
(у розрізі навчальних предметів) найбільша кількість переможців – з біології (6 із 7 учасників),
географії (5 із 9 учасників), астрономії, фізики (4 з 4), екології (3 із 3), історіі (3 із 4), хіміі
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(3 із 5), трудового навчання (2 із 2), німецької мови (2 із 3), іспанської мови (2 із 4),
української мови (2 із 6), англійської мови (1 із 3), французької мови (1 із 3), економіки
(1 із 4), російської мови (1 із 3); правознавство (1 з 4), інформатики (1 з 4) (рис. 8).

Рисунок 8

Аналізуючи перемоги за ступенями дипломів, цьогоріч – 6 дипломів першого ступеня
(2 з екології, по 1 – з біології, економіки, правознавства, української мови), а саме:
з української мови та літератури – Соколова Тетяна Ігорівна, учениця 9 класу
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Волинської області (учитель Носалюк Валентина Федорівна);
з основ правознавства – Лавринюк Богдана Миколаївна, учениця 11 класу комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської
області» (учитель Сидорчук Інна Вікторівна);
з економіки – Павліха Віктор Юрійович, учень 11 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (учитель Рибка
Олена Борисівна);
з біології – Левкович Ірина Романівна, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької
міської ради Волинської області» (учитель Косміна Таміла Іванівна);
з екології – Золотопупова Софія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу
«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
(учитель Ягенська Галина Василівна) та Шадура Катерина Ігорівна – учениця 11 класу
Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської
міської ради Волинської області (учителі Козік Наталія Олександрівна, Степанченко Майя
Василівна, Бондарук Ольга Петрівна).
За кількістю переможців у розрізі територіальних адміністративних одиниць традиційно
найбільша кількість переможців у місті Луцьку – 26 (в тому числі: Комунальний заклад
«Луцький НВК № 9 Луцької міської ради» – 9), Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18» – 4.
По 3 переможці: Комунальний заклад «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського”», Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1. Комунальний заклад
«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука» – 2, Комунальний заклад «Луцький НВК
№ 26» – 2, по одному переможцю державного рівня в закладах м. Луцька: № 3, № 7, № 23).
У Волинському науковому ліцеї-інтернаті – 4 переможці, у м. Нововолинськ (Навчальновиховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа № 1 – колегіум») – 3; по 2 –
у Володимир-Волинській гімназії та в закладі загальної середньої освіти № 7 м. Ковеля;
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по 1 переможцю: Нововолинський науковий ліцей-інтернат, Княгининівський ліцей,
Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти», Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня
с. Новосілки Горохівського району Волинської області, Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської районної ради Волинської області».
Аналізуючи результати двох останніх років, спостерігається стабільність з таких
навчальних предметів: екологія, астрономія, українська мова, французька мова, історія,
інформатика, російська мова; спостерігається тенденція росту з предметів: іспанська мова,
німецька мова, біологія, географія, фізика, трудове навчання. Волинська область цьогоріч
займає 11 позицію (в минулому році – 14) серед областей України за підсумками виступів
команд на ІV етапі олімпіад з навчальних предметів. Зокрема: з екології – перша позиція, з
астрономії – третя, з біології – четверта, з фізики – шоста, з економіки – восьма, з права та
іспанської мови – дев’ята, з географії, хімії, трудового навчання – десята позиція (рис. 9).

Рисунок 9

Порівняльні дані участі команд Волинської області у фінальному етапі за 5 років свідчать,
що динаміка поточного року підтверджує ріст і стабільність (рис. 10).

Рисунок 10
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Головною подією 2019 року для Волині є здобуття золотої медалі абсолютною
переможницею ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Золотопуповою
Софією, ученицею 11 класу Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради Волинської області» в Міжнародній учнівській олімпіаді з
екології в Кенії (проєкт «Ценотичні зв’язки трематод і молюсків у водоймах Волинської
області»). Керівники: Ягенська Галина Василівна, доцент кафедри теорії та методики
викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти;
Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Успішним був виступ Андрія Обертаса на XIIІ Міжнародній олімпіаді з астрономії та
астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) у місті Кестхей
(Угорщина), учасниками якої була молодь із 47 країн світу. Керівники: Воробйова Вікторія
Іванівна, учитель Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької
міської ради»; Шигорін Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. За результатами міжнародної олімпіади лучанину вручили
відзнаку за високі досягнення. Андрій навчається в Америці в школі «Академія Фрайбург»,
яка має власні телескопи та співпрацює з найвідомішими дослідницькими центрами. Досягти
цього йому вдалося завдяки високим науковим досягненням, виграному гранту та співпраці з
педагогами, викладачами, підтримці рідних і громади.
Бронзову медаль завоювала Ольга Яриніч, учениця Нововолинського ліцею № 1
Нововолинської міської ради Волинської області, у Міжнародній олімпіаді з астрономії, яка
відбулася восени у Румунії. Керівники: Патіюк Ірина Юріївна, учитель Нововолинського
ліцею № 1 Нововолинської міської ради; Шигорін Павло Павлович, кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри теоретичної та математичної фізики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Методистами Інституту підготовлено ряд розпорядчих документів, проведено інструктивні
наради з головами журі, оргкомітетом щодо методичного супроводу учнівських олімпіад з
навчальних предметів, розроблено завдання ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів. Матеріали олімпіад ІІІ етапу (протоколи, завдання, відповіді)
розміщено на сайті ВІППО, ведеться постійна системна робота із залучення науковців ВНЗ до
роботи з обдарованою учнівською молоддю, співпраці викладачів ВНЗ Луцька у складі журі,
предметно-методичних комісій, їх участі у підготовці кандидатів ІV етапу.
Розпочинаючи організаційну роботу з проведення учнівських олімпіад у 2019/2020 н. р.,
створено інформаційну базу відповідальних осіб за проведення олімпіад в регіонах області та
поновлено логіни, паролі (для забезпечення конфіденційного доступу до олімпіадних завдань
ІІ етапу). Методистами Інституту розроблено методичні рекомендації та підготовлено
завдання для проведення ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад. За підсумками ІІ етапу
методистами укладається електронна база учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів 2020 року. Закуплено канцтовари та матеріали для
проведення олімпіад, затверджено склад журі, предметно-методичних комісій ІІІ етапу.
Із 31 жовтня по 05 листопада 2019 року у Луцьку проходив фінальний етап
ХХVІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків, який проведено на належному змістовнонауковому й організаційному рівні завдяки злагодженій і плідній праці організаційного комітету.
Організаційно-методичний супровід проведення турніру здійснювали методисти Інституту
(підготовка сценарію урочистості відкриття, закриття турніру, організація його проведення,
роботи журі, харчування і проживання учасників та ін.). У турнірі взяли участь 20 команд із
9 регіонів України: Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Львівської,
Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької областей, команди з Вірменії та Мексики.
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У турнірних боях брали участь 96 учасників – учні закладів загальної середньої освіти,
гімназій, ліцеїв, спеціалізованих освітніх закладів, регіональних осередків МАН, збірних
учнівських команд.
Цьогоріч високо оцінено роботу щодо розвитку обдарованості, адже переможці
фінального етапу олімпіад (11 випускників закладів загальної середньої освіти) отримали
додаткові 10 балів під час вступної кампанії, чотири переможці фінального етапу олімпіад є
стипендіатами Президента України. Результати проведеного моніторингу та успіхи юних
волинян показали дієвість й ефективність науково-методичної роботи щодо розвитку
інтелектуально обдарованої особистості в розрізі учнівських олімпіад.
Окрім організаційного та методичного супроводу турнірів та учнівських олімпіад з
навчальних предметів методистами відділів Інституту проведено ряд різних масових заходів
для учнівської молоді, зокрема:
– І етап Всеукраїнської олімпіади з програмування в рамках 1/8 чемпіонату світу
(13 квітня 2019 року; координатор Гісь І. В.);
– Х Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2019» (19 листопада 2019 року;
2912 учасників із 124 закладів загальної середньої освіти області (координатор Кащенюк М. Р.);
– діяльність обласної школи для обдарованих дітей з інформатики (січень–травень;
вересень–грудень; координатори Остапчук Л. Р., Гісь І. В.);
– тестування задач ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики на базі
системи Ejudge з використання сервера (08 грудня; координатори Остапчук Л. Р., Гісь І. В.);
– організаційно-методичний супровід ХVІ обласної математичної олімпіади імені
М. П. Кравчука (очний тур – листопад), XXІІ Всеукраїнського турніру юних математиків
(Сусь С. І.);
– Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК – у 2018/2019 н. р.
(весняний і осінній етапи)» (координатор Савош В. О.);
– супровід Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики (01 листопада –
31 грудня; координатори Остапчук Л. Р., Гісь І. В.);
– участь в роботі предметно-методичної комісії Всеукраїнської олімпіади з фізики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (23.10–06.12.2019 р.,
Савош В. О.);
– Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (251 учасник, підсумковий
етап – 40 осіб, координатор Сова О. О.);
– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка (кількість учасників обласного етапу – 192 особи, координатор Сова О. О.);
– Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (координатори Сова О. О., Бондарук Л. М.);
– Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням
(координатори Сова О. О., Олевська І. І.);
– Міжнародна гра зі світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower»
(координатор Бондарук Л. М., Сова О. О.);
– обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» (Бондарук Л. М.);
– обласний літературний конкурс декламаторів польської поезії імені Юліуша
Словацького (27 учасників, координатор Бондарук Л. М.);
– Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» (координатор Олевська І. І.);
– Міжнародні конкурси та учнівські програми, організовані Американськими радами
(Програма учнівського обміну в рамках програми FLEX) та Посольством США в Україні
(координатор Бацмай С. А.);
– складання учнями іспитів з англійської мови міжнародного зразка CAMBRIDGE
EXAMS (рівнів А1 – В2, координатор Бацмай С. А.);
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– складання учнями іспитів з французької мови міжнародного зразка DELF (рівнів А1 –
В2, координатор Ураєва І. Г.);
– проєкт, ініційований генеральним консульством РП в м. Луцьку, «Інтелектуальний тріатлон
до 15-річчя Польщі в ЄМ» (для учнів, які вивчають польську мову), співорганізатор та член журі
Бондарук Л. М. Учасники – учні Волинської, Рівненської та Тернопільської областей;
– діяльність обласної школи для обдарованих дітей з математики для учнів 1–4, 5–7 класів
на базі Інституту (Трачук Т. В.);
– заняття для учнів – слухачів міської школи Луцька, Ковеля, Нововолинська «Юний
математик». Тема заняття: «Розв’язування нестандартних математичних задач специфічної
тематики» (Трачук Т. В.);
– заняття для учнів – слухачів районної школи (Ковельський, Ківерцівський, Локачинський,
Любешівський, Іваничівський, Турійський райони) «Юний математик». Тема заняття:
«Розв’язування нестандартних математичних задач специфічної тематики» (Трачук Т. В.);
– практичні заняття з розв’язування нестандартних задач математичних олімпіад для учнів
Горохівського, Ківерцівського, Рожищенського, Луцького, Любешівського, Турійського і
Локачинського районів, міста Луцька, Волинського наукового ліцею-інтернату (Трачук Т. В.).
Активізовано діяльність спільноти «Юні математики Волині» в соціальній мережі
«Фейсбук» (Трачук Т. В.).
Підготовлено волинських школярів до ХІІ Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії»
(19–20 квітня; 24 травня, Національний університет «Острозька академія»; Сташенко М. О.,
Рудь О. В.).
Завідувачем кафедри менеджменту освіти Сташенком М. О., старшим викладачем
кафедри Рудь О. В. щодо супроводу ХІІ Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії»
здійснено такі форми роботи:
– розробка завдань;
– укладання тестів для різних вікових категорій учнів;
– консультування педагогів.
XІІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» проходила під загальною темою «Слово
про Слово». Конкурсна програма олімпіади складалася із письмового (усного) тесту,
презентації творчих робіт та дослідження Святого Письма, тлумачення відомих біблійних
віршів і висловів, які стали крилатими, виконання пісні (вірша, розповіді, гри на музичному
інструменті тощо).
У ХІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» за результатами аналізу матеріалів,
поданих на олімпіаду, допущено до участі 368 учасників: діти дошкільного віку, учні 1–11
класів ЗЗСО і ПТО та студенти ВНЗ України із 16 областей України. Серед них 48 школярів з
Волинської області. Вибороли 3 – перших, 2 – других, 4 – третіх місця, нагороджені
дипломами, грамотами та подяками за перемоги у конкурсних номінаціях.
Методисти Інституту здійснюють системне забезпечення організаційного та науковометодичного супроводу проведення учнівських, студентських олімпіад, відбірковотренувальних зборів, конкурсів, фестивалів, літературно-мистецьких свят, турнірів, ігор та
ін., беруть участь (Ураєва І. Г., Бацмай С. А., Савош В. О., Заїка О. О.) в складі журі та
оргкомітетів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Упродовж року здійснюється наповнення і систематичне оновлення офіційного сайта
(рубрика «Олімпіади та конкурси»).
V. Навчально-методична діяльність
1. Підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників
Напрями, за якими працював відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної
освіти у 2019 році:
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– 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:
– визначено необхідну кількість годин для забезпечення навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації на 2019 рік;
– надавалась методична допомога з питання курсової підготовки відділам (управлінням)
освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), обласним територіальним громадам;
– підготовлено і надіслано заявку на курси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів області в Університеті менеджменту освіти НАПН України на 2020 рік (42 чол.);
– підготовлено наказ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у
ВІППО на 2020 рік за очною та очно-дистанційною формами навчання;
– здійснено аналіз результативності проходження курсової підготовки за І та ІІ півріччя, за
рік у розрізі районів, територіальних громад;
– постійно здійснювався контроль за проведенням та організацією курсової підготовки
освітян області.
У напрямку очно-дистанційної форми навчання у 2019 році зроблено:
– оновлення та удосконалення функціоналу платформи для дистанційного навчання;
– оновлення навчально-методичного та дидактичного забезпечення на платформі;
– розроблено нові електронні навчальні курси за категорією
«Вихователі груп
продовженого дня» та пройдено його апробацію.
На 2019 рік заплановано 31 навчальну групу за очно-дистанційною формою навчання (у
кількості 438 слухачів, з них прибуло 332).
Кількість слухачів
курсів підвищення кваліфікації очно-дистанційної форми навчання за роками
2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Заплановано

218

195

274

292

2019 рік
438

Прибуло

164

195

265

272

332
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На 2019 рік заплановано 19 потоків курсів (186 навчальних груп за очною формою
навчання та 31 навчальна група за очно-дистанційною), під час яких працівниками відділу
здійснювалась така робота:
– розробка документації, необхідної для організації навчального процесу на курсах;
– підготовка інформаційних стендових матеріалів для слухачів;
– ведення обліку документації з питань організації навчального процесу (журнали,
реєстраційні списки);
– забезпечення кількісного складу слухачів, які проходять курсову підготовку згідно з
планом-графіком;
– підготовка та оформлення відповідних наказів про зарахування слухачів на курси;
– оформлення та ведення обліку документів на слухачів за індивідуальною формою
навчання;
– проведення вихідного тестування;
– підготовка, облік, виготовлення та видача свідоцтв про курси підвищення кваліфікації
згідно з категоріями;
– перевірка журналів обліку роботи курсів кожної з груп;
– організаційно-роз’яснювальна робота зі слухачами курсів згідно з правилами
внутрішнього розпорядку;
– ведеться облік роботи викладачів-погодинників та проводиться облік навчального
навантаження викладачів кафедр;
– забезпечувалась своєчасна подача документів фінансової звітності 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

Рисунок 1

Рисунок 2
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Кількість навчальних груп
курсів підвищення кваліфікації за очною формою навчання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

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, ЗВ та основ здоров’я
Вчителі трудового навчання
Вчителі історії
Вчителі історії, правознавства та світоглядних дисциплін
Вчителі української мови і літератури
Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі зарубіжної літератури, української мови та літератури
Вчителі англійської мови
Вчителі англійської та німецької мов
Вчителі німецької мови
Вчителі польської та англійської мов
Вчителі географії
Вчителі географії та природознавства, економіки
Вчителі географії та природознавства
Вчителі географії та природознавства, біології та екології
Вчителі хімії
Вчителі біології та екології
Вчителі біології, хімії та екології
Вчителі біології та екології, хімії та природознавства
Вчителі біології та екології, основ здоров’я
Вчителі курсів духовно-морального спрямування
Вчителі початкових класів
Вихователі закладів дошкільної освіти
Директори (завідувачі) закладів дошкільної освіти
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі фізики та астрономії, трудового навчання
Вчителі фізики та математики
Вчителі математики
Вчителі математики, фізики та астрономії
Вчителі математики та інформатики
Вчителі інформатики
Вчителі інформатики та фізики
Вчителі інформатики та математики
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
Всього
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Кількість
навчальних груп
12
2
7
3
4
2
13
5
3
5
11
2
5
1
10
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
23
18
3
2
1
1
6
2
1
4
1
1
4
5
2
3
1
3
2
186

Кількість навчальних груп
курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Кількість
навчальних груп
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
31

Категорія слухачів
Педагоги-організатори та класні керівники
Керівники гуртків закладів позашкільної освіти без визначення напряму
Вчителі фізичної культури
Вчителі основ здоров’я та захисту Вітчизни (медико-санітарна підготовка)
Вчителі основ здоров’я
Вчителі художньої культури та курсу «Мистецтво» (8–11 класи)
Вчителі початкових класів
Вчителі української мови і літератури
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі історії та правознавства
Вчителі англійської мови
Вчителі математики
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці
Вчителі географії та природознавства
Вчителі хімії
Вчителі економіки та фінансової грамотності
Вчителі біології та екології
Вчителі інформатики
Практичні психологи та соціальні педагоги
Вихователі груп продовженого дня
Вчителі курсів духовно-морального спрямування
Всього

Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області
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5
3
31

8
1
8
3
20

4
2
2

2
6
3

7

1
6

40
205
61
273
195
153
87
162
198
168
203
160

Очно-дистанційна
форма навчання
5
3
19
10
67
8
4
4
1
13

виконання

30
203
51
280
197
158
78
151
100
135
168
119

план

Очна форма
навчання

Очно-дистанційна
форма навчання
2

виконання

12
63
23
88
75
69
35
59
85
68
69
57

план

Очна форма
навчання
13
55
23
79
75
50
25
40
65
50
50
47

виконання

1
6

1
4
11
8
29
6
7
4
5
3
1
6

Рік

план

4
2
2

виконання

3
3
14
7
36

план

28
142
38
185
120
84
52
103
113
100
134
103

виконання

17
148
28
201
122
108
53
111
35
85
118
72

ІІ півріччя

Очно-дистанційна
форма навчання

Володимир-Волинський
Горохівський
Іваничівський
Камінь-Каширський
Ківерцівський
Ковельський
Локачинський
Луцький
Любешівський
Любомльський
Маневицький
Ратнівський

план

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

виконання

Назва районів, міст
області

план

№
з/п

Очна форма
навчання

І півріччя

9
5
19
11
49
6
9
10
8
3
2
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Рожищенський
102
99
6
4
40
58
3
Старовижівський
64
73
3
3
30
49
6
Турійський
66
57
6
4
25
35
6
Шацький
33
45
4
4
15
25
2
м. Володимир-Волинський 60
54
9
6
20
22
5
м. Ковель
121 110 35 30
60
79
20
м. Луцьк
469 461 31 29 106 128
15
м. Нововолинськ
91
92
14 10
45
45
7
ПТНЗ
59
52
0
0
25
25
Школи інтернатного типу 114 104
7
0
40
40
9
ОТГ
712 429 49 39
70
80
48
Інші
25
62
19
0
39
Всього 3014 2840 261 214 1048 1328 177
Разом
4500

5
6
4
3
4
17
15
6

118

142 157
94
122
91
92
48
70
80
76
181 189
575 589
136 137
84
77
154 144
782 509
25
101
4062 4168

9
9
12
6
14
55
46
21
16
97
19
438

9
9
8
7
10
47
44
16

39
332

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
Продовжено запровадження електронної освіти та розробку електронного освітнього
контенту відділу інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій: сайти
«Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle); «Волинська учнівська
Інтернет-олімпіада»; «Школа олімпійського резерву»; «Безпечна Веб-країна»; «Веб-квест»;
«Відкрите та вільне програмне забезпечення»; блог «Мережеві технології навчання».
Поглиблено та розширено роботу квест-студії «Культурний маршрут» як однієї із форм
роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності особистості. Запроваджено нові
види екскурсій із врахуванням можливостей соціокультурного середовища міста, оновлено
їх зміст, прийоми, маршрути. Зокрема, проведено 6 тематичних та оглядових екскурсій
містом та історико-культурним заповідником «Старе місто» з відвідуванням музеїв,
мистецьких галерей, арт-студій для слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників
різноманітних науково-методичних заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального
рівнів. Також оновлено матеріали рубрики «Культурно-педагогічний експрес»: каталог
Інтернет-посилань культурно-освітнього спрямування, про видатних особистостей краю,
інформаційно-презентаційні матеріали щодо використання музейних квест-технологій в
освітньому процесі.
Розроблено та оновлено навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання.
(Науково-педагогічні працівники кафедр.)
Забезпечено навчально-методичний супровід дисциплін та спецкурсів: «Сучасний синтез
наукової і релігійної картин світу», «Особливості використання релігійного аспекту в
загальноосвітньому навчальному закладі», «Міжконфесійні специфіка християнської етики»
для очно-дистанційної форми навчання (Рудь О. В.).
Продовжено тьюторський супровід учителів французької мови навчальних закладів
Волинської області на міжнародній платформі PRO FLE+ за програмою «Побудова
дидактичної одиниці, проведення і оцінювання» (три модулі по 40 год кожний, з жовтня 2018
по даний час (кінець навчання – січень 2020 р.) (Ураєва І. Г.).
VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
Протягом року відбувалася підготовка матеріалів на засідання колегії управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації щодо реалізації та результатів дослідноекспериментальної роботи на базі закладів загальної середньої освіти, які мають статус
експериментальних закладів освіти регіонального рівня (Вітюк В. В.).

79

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

№
з/п

Тема дослідження

1

Здоров’язбережувальна технологія
«Навчання у русі»
в системі
оздоровчовиховної роботи
загальноосвітніх
навчальних
закладів

2

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

Навчальний
заклад (навчальні
заклади), ПІБ
відповідального
виконавця
1. КЗ «Луцька
гімназія № 4
ім. Модеста
Левицького Луцької
міської ради
Волинської області»;
2. КЗ «Луцький
НВК «ЗОШ І–ІІ ст.
№ 24 – технологічний
ліцей» Луцької
міської ради;
3. КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 25»
Луцької міської ради;
4. КЗ «Луцький
НВК ЗОШ І–ІІ ст.
№ 7 – природничий
ліцей» Луцької
міської ради;
5. КЗ «Луцька ЗОШ
I–III ст. № 12»
Луцької міської ради;
6. Підгайцівський
НВК ЗОШ І–ІІІ ст.
– гімназія»
Луцького району;
7. Липинська ЗОШ
І–ІІІ ст. Луцького
району;
8. Луковичівська
ЗОШ І–ІІІ ст. Іваничівського району;
9. НВК «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради»
1. Луцька
спеціалізована
школа І–ІІІ ст. № 1
Луцької міської
ради Волинської
області;
2. КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені
Модеста Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»;
3. Нововолинська
ЗОШ І–ІІІ ст. № 6;
4. ЗЗСО І–ІІІ ст.

Науковий
керівник,
координатор
ІМЗО
Дикий О. Ю.,
завідувач
кафедри
теорії
та методики
викладання
шкільних
предметів
ВІППО, канд.
пед. наук

Наукові
керівники:
Хобзей П. К.,
канд. фіз.мат. наук;
Завалевський Ю. І.,
доктор пед.
наук, професор.
Координатори:
Софій Н. З.,
директор
Всеукраїнського фонду
«Крок за
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Наказ, яким
затверджено
експеримент,
строки
проведення
Наказ МОН
України від
02.11.2016 р.
№ 1312.
Терміни
проведення:
2016–2020 рр.

Наказ МОН
України
від 13.07.2017 р.
№ 1028;
2017–2022 роки

Очікувані
результати
Підвищення рівня
здоров’я,
функціональних
та рухових
можливостей
організму в учнів

с. Раків Ліс КаміньКаширського р-ну
Волинської області

3

Стандартизація
наскрізної
соціальнопсихологічної
моделі масового
впровадження
медіаосвіти
у вітчизняну
педагогічну
практику

4

Електронний
підручник для
загальної середньої
освіти (Е-book for
secondary education
(EBSE))

1. КЗ «Луцький
НВК “ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 22 – ліцей”
Луцької міської
ради» (Вінник
Тетяна
Костянтинівна).
2. Опорний заклад
НВК «Колківська
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. – ліцей»
Маневицького
району Волинської
області (Клепанчук
Оксана
Володимирівна).
3. Залізницький
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.
– дитячий садок»
Любешівського
району Волинської
області (Данилик
Руслана Петрівна)
1. Залізницька
ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Івана Пасевича
Любешівської
районної ради
Волинської області.
2. Заклад загальної
середньої освіти
I–III ст. с. Забороль
Луцького району
Волинської області.
3. Підгайцівський
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.
– гімназія»
Луцького району
Волинської області

кроком»;
Пархоменко Н. Є.,
начальник
відділу
наукового
та навчальнометодичного
забезпечення
змісту
дошкільної
та початкової
освіти у Новій
українській
школі Інституту
модернізації
змісту освіти
Науковий
керівник
експерименту:
Любов
Антонівна
Найдьонова,
доктор
психол. наук,
членкореспондент
Інституту
соціальної
та політичної
психології
НАПН
України.
(Координатор
Рудь О. В.)

Директор
ДНУ
«Інститут
модернізації
змісту
освіти»
доктор пед.
наук,
професор
Спірін О. М.
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Наказ МОН
України
від 18.08.2017 р.
№ 1199;
2017–2022 рр.

Підвищення медіакомпетентності
педагогів. Підвищення
Рівня медіаграмотності суб’єктів
освітнього процесу.
Стратегія підготовки
педагогічних колективів
і батьків до впровадження
медіаосвітніх
інновацій.
Апробація
стандартизованих
діагностичних
методик
всеукраїнського
експерименту.
Корекція методичної
роботи формування
медіагігієни учасників
ДЕР

Наказ МОН
України від
31.08.18 р. № 957
«Про проведення
експерименту
всеукраїнського
рівня за темою
“Електронний
підручник для
загальної
середньої
освіти”» (Е-book
for secondary
education
(EBSE))

Концептуальні засади
використання е-підручників і е-платформи
для доставки якісного
освітнього контенту
учасникам освітнього
процесу; модель
використання
е-підручників
в освітньому процесі
для початкової,
базової та профільної
середньої освіти;
факторно-критеріальна
модель визначення
рівня ІК-компетентностей
вчителів та здобувачів

б) регіонального рівня
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3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність
Перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня
№
з/п
1

2

3

4

Назва проєкту

Організатор

Учасники проєкту
Перелік закладів
освіти, які беруть
участь
19 закладів освіти
області

Науковопедагогічний
проєкт «Інтелект
України»
«Програма 15»

МОН України;
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»
Український фонд
«Благополуччя
дітей»

Реалізація Програми
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція» в рамках
проєкту
«Попередження
торгівлі людьми
шляхом розвитку
соціальної роботи
та мобілізації
громадян»
Сприяння освіті

Представництвом
Міжнародної
організації з міграції
в Україні у партнерстві
з Українським фондом
«Благополуччя дітей»
та Західноукраїнським
ресурсним центром
за фінансової
підтримки
Швейцарської
Конфедерації
The LEGO Foundation ЗДО № 6, 40, 41
м. Луцька;
ЗДО № 4, 8, 11
м. Ковеля;
ЗДО № 2, 7
м. ВолодимираВолинського;
ЗДО № 9
м. Нововолинська;
Боратинський ЗДО

КЗ «Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ст.
№ 10 – професійний
ліцей Луцької міської
ради»
ВІППО

Обласний
координатор
(ПІБ, посада)
Вітюк
Валентина
Василівна
Петрович
Валерій
Степанович

Завдання/
Результати
Реалізація ідей
проєкту у практику
роботи навчальних
закладів області
Профілактика
ВІЛ-інфекції/
проведено
16 тренінгових
занять з учнями
та їх батьками

Остапйовський
Олександр
Ігорович

Березіна О. М.,
методист
відділу
початкового
навчання і
дошкільного
виховання
ВІППО

Впровадження
в освітній процес
закладів
дошкільної освіти
ігрових
та діяльнісних
методів навчання

Перелік інноваційних проєктів обласного рівня
№
Назва проєкту
з/п
1 Нова школа –
новий вчитель
2

STEM-освіта
педагога в умовах
інноваційного
освітнього
середовища

Організатор

Учасники проєкту

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

Керівники ЗЗСО області.
Керівники ЗЗСО
Любешівського району
Заклади загальної
середньої освіти,
заклади позашкільної
освіти, приватні STEMшколи.
Педагоги ЗЗСО області
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Завдання/Результати
Проведено ІІІ та ІV навчальні сесії.
Укладено збірник уроків
Розроблено план реалізації проєкту
(Наказ ВІППО від 01.03.2019 р. № 35-од).
Апробація новітніх підходів
до організації підготовки педагогів
до реалізації мети та завдань STEMосвіти. Проведення науково-практичних
семінарів та інших заходів
з підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
усіх категорій з питань інноваційної
освітньої діяльності у сфері STEMосвіти

3

Професійний
розвиток педагогів
в умовах
децентралізації
управління освітою

Науково-дослідна
лабораторія
освітніх інновацій
та координації
діяльності РМК
(ММК)

Завідувачі РМК (ММК),
відповідальні особи
за методичну роботу
в гуманітарних відділах
ОТГ

4

Ми свідомі

Фонд
Покровського
«Ми свідомі»

ЗССО міста Луцька

Проведення діагностики запиту
й потреб педагогічних працівників
закладів освіти ОТГ.
Запровадження комплексу умов
професійного розвитку педагогів,
керівників, працівників методичних
служб ОТГ із використанням
інноваційних технологій та методів
компетентнісного навчання
Формування здоров’язбережувальних
компетентностей / Проведення токшоу з учнями 10 класів

4. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних
інновацій
Створено інформаційну базу реалізації інноваційних проєктів всеукраїнського та
регіонального рівнів.
Створено інформаційну базу впровадження навчальних програм у ЗЗСО Волинської
області.
VІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
Кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами ресурсів):
електронні документи
інформаційні системи
електронні дидактичні демонстраційні матеріали
комп’ютерний тест
кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот
кількість діючих освітніх Інтернет-клубів
кількість інших форм дистанційної освіти

Кількісний
прояв показника
171
80
10
58
17
4
–
2

Кількість розроблених цифрових ресурсів

1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Запроваджено електронну освіту та розробку електронного освітнього контенту на сайті
«Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle).
Розроблено новий курс «Технології та ресурси дистанційного навчання».
Використано онлайн-технології для організації роботи з обдарованими дітьми на сайті
підтримки Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з програмування та сайті роботи з
обдарованими учнями з інформатики.
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Здійснено супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі
«Мережеві технології навчання» зі створення віртуальних кабінетів.
Здійснено постійне наповнення та оновлення сайтів з використання інформаційнокомунікаційних технологій в навчальному процесі.
2. Розбудова єдиного інформаційного освітнього простору регіону
Ефективним інструментом побудови цифрового освітнього середовища є розроблений
компанією Google пакет сервісів G Suite for Education для освіти, який дозволяє організувати
ефективну взаємодію учасників навчального процесу, спланувати спільну роботу,
розподілити ресурси та забезпечити необхідними інструментами для вирішення освітніх
завдань. Освітні установи при створенні шкільного акаунта в G Suite for Education
отримують гарантії безперебійної роботи, отримання поштового домену, відсутність
реклами, цілодобову технічну підтримку, безпеку передачі та зберігання даних, можливість
адміністрування всіх створених в освітньому домені акаунтів. За допомогою G Suite for
Education можна вибудувати цифровий освітній простір G Suite for Education Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти. Наведено приклад реєстрації та розгортання
хмароорієнтованого освітнього середовища Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти як користувача тарифу G Suite для освіти.

Використання освітнього навчального простору «Офіс 365», «G Suite for Education».
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
Створення, підтримка та використання дистанційних курсів у системі Moodle (відділ
інформатики та ІКТ). Сайт «Дистанційне навчання вчителів».
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
Підтримка та оновлення сайта «Курси підвищення кваліфікації учителів інформатики».
Протягом року, Остапчук Л. Р.
Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища засобами G Suite for Education.
Остапчук Л. Р.
Розгортання інформаційно-освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.
Гісь І. В.
Оновлення структури сайта «Віртуальний кабінет відділу інформатики та ІКТ».
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
Оновлення та постійне наповнення Wiki-сайта відділу.
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
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Супровід індивідуального та самостійного навчання за дистанційною формою в
щоденнику «Мережеві технології навчання».
Протягом року, Остапчук Л. Р.
З метою забезпечення можливості зворотного зв’язку, поширення й популяризації досвіду
роботи громад області (51 ОТГ) на сайті ВІППО започатковано сторінку «Освіта в громадах»
(URL: http://vippo.org.ua/sites.php?name=osvitaotg&page=otg_main), створено спільноту у
фейсбуці «Підтримка освіти в громадах Волині» (URL: https://www.facebook.
com/groups/860724354272756/).
Оновлено рубрику «Культурно-педагогічний експрес»: каталог Інтернет-посилань
культурно-освітнього спрямування, інформаційно-презентаційні матеріали про видатних
людей краю, щодо використання квест-технологій в освітньому процесі, анонси про
культурно-просвітницькі заходи ВІППО, міста, області (сайт ВІППО, сторінка лабораторії).
Кількість матеріалів, кількість новин – 15.
09 січня 2019 року оприлюднено «Положення про сертифікацію педагогічних
працівників» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2508).
10 січня
Волинь звітує про готовність до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019
року (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2682).
25 січня
Увага: реєстрація для участі у сертифікації педагогічних працівників! (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2529).
25 січня
Обласний проблемний семінар «Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в реалізації
концепції
нової
української
школи:
проблеми
та
перспективи»
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2552).
07 лютого
Про пробне ЗНО–2019 року (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2583).
04 березня
16 та 23 березня 2019 року відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання! (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2595).
14 березня
Відбулася обласна інструктивно-методична нарада-семінар для відповідальних за ЗНО–
2019 (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2627).
03 квітня
Обласний науково-методичний семінар для керівників ЗЗСО та представників
гуманітарних відділів ОТГ «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення
локальних
моніторингових
досліджень
якості
освіти»
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2645).
11 квітня
Новини ЗНО–2019! (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2658).
02 травня
Волинь звітує про готовність до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019
року (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2682).
15 травня
Оприлюднено офіційний звіт про проведення ЗНО–2019 у Волинській області (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2738).
30 серпня
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Визначено пункт проведення ЗНО для вчителів – учасників сертифікації (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2735).
03 вересня
Оприлюднено наказ МОН України, що регулює проведення ЗНО–2020 (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2736).
03 вересня
Незалежне
тестування
учасників
сертифікації
педагогів
Волині
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2802).
31 жовтня
Круглий стіл «Забезпечуємо якість освіти разом», організований управлінням Державної
служби якості освіти у Волинській області (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2819).
14 листопада
Здійснюється інформаційне наповнення та систематичне оновлення розділу «Зовнішнє
оцінювання» сайта ВІППО (розміщено 5 матеріалів).
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Олевська І. І., Оніщук О. Р.
Оновлено інформацію розділів «Нормативна база ЗНО» та «Програми ЗНО з предметів».
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Олевська І. І.
Створено електронні бази даних:
– «Відповідальні за організацію і проведення ЗНО–2020 у ОТГ Волинської області»;
– «Відповідальні за організацію і проведення ЗНО–2020 в управліннях, відділах освіти
міських рад та районних держадміністрацій Волинської області»;
– «Відповідальні за організацію ЗНО–2020 у ЗПТО–ЗВО І–ІІ р. а. Волинської області».
Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Оніщук О. Р.
Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна панель
«Актуальні питання освітнього менеджменту» (URL: https://www.facebook.com/
groups/200402174034840/?ref=bookmarks).
Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В.
Адміністрування та наповнення інтернет-сайту «Християнська етика на Волині» (URL:
https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home).
Протягом року, Рудь О. В.
Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної
картин світу».
Протягом року, Рудь О. В.
Кількість матеріалів, кількість новин – 8.
36 на сайті «Християнська етика на Волині»; більше 300 постів.
07 лютого – «Обласний проблемний семінар «Зовнішнє незалежне оцінювання якості
освіти в реалізації концепції нової української школи: проблеми та перспективи» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2552).
16.05 – Обласна науково-практична конференція «Формування професійної культури
керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі» (URL: http://vippo.org.ua/
view_news.php?id=2683).
30.05 – «Формування медіакомпетентностей у Державному стандарті НУШ» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2707).
01.03 – Круглий стіл «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: новітня стратегія
співпраці МОН України з церквами та релігійними організаціями» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2582).
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14.03 – Навчальний тренінг «Медіаграмотність і розвиток критичного мислення як
інструментарій
захисту
від
маніпулятивного
впливу
медіаконтенту»
(URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2600).
20.03 – «Медіаосвіта як напрям освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» (URL:
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2629).
22.03 – Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності
та перспективи його розвитку» (URL: http://vippo.org.ua/view_news. php?id=2612).
29.03 – «Учитель (вихователь) року з предметів духовно-морального спрямування –
2019» (URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2621).
На сайті ВІППО протягом року розміщуються методичні рекомендації щодо викладання
предметів, офіційна інформація стосовно Інституту і його структурних підрозділів, анонси
заходів, плани роботи, новини про проведені заходи, матеріали про конкурси, олімпіади,
подяки, відео, оновлення літератури в бібліотеці, відгуки про роботу ВІППО тощо.
Систематичне оновлення та наповнення офіційного сайта ВІППО (редагування і дизайн
публікацій, обробка фото, написання анонсів, новин та публікацій про захід). Кожен
підрозділ ВІППО має сторінку на сайті, яка постійно оновлюється (редагування інформації,
поданої на сайт; відстеження оновлення, внесення змін до складу, наповнення, місця
розташування або назв рубрик, розділів тощо).
1. Розробка технічного завдання для переведення сайта на нову мобільну платформу, опис
технічних та інформаційних вимог для редизайну сайта ВІППО, перебудови структури та
його змістово-інформаційного оновлення.
2. Підготовка журналу, матеріалів огляду та електронного доповнення науковометодичного вісника «Педагогічний пошук» до розміщення на сайті ВІППО.
3. Коректування поточної документації та матеріалів для розміщення на сайті ВІППО.
4. Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки
матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» (за запитом).
Протягом року, Гребенюк М. П., Рубльова Н. О., Гаврилюк Л. І., Шевчук Г. З.
Кількість матеріалів – 993, кількість новин – 220.
Кількісне наповнення інформацією сайта ВІППО

Робота з офіційною сторінкою ВІППО у соцмережах:
Створення спільноти педагогів Волині у соціальній мережі «Фейсбук»:
– ведення офіційної сторінки, наповнення оперативною інформацією;
– збільшення релевантності сторінки, кількості членів спільноти;
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– швидке реагування на потреби педагогічної спільноти;
– відповідь на онлайн-запити педагогів;
– поширення актуальних новин, фото та відео проведених заходів;
– популяризація діяльності Інституту та його працівників;
– анонси важливих подій, висвітлення проведених заходів.
Протягом року, Рубльова Н. О.
Робота зі ЗМІ
Протягом 2019 року працівниками відділу інформаційного забезпечення ВІППО велася
постійна активна робота стосовно популяризації діяльності Інституту, висвітлення
результатів роботи працівників закладу у ЗМІ:
– Підготовка пресанонсів, пресрелізів, інформаційних повідомлень для ЗМІ.
Протягом року, Рубльова Н. О., Гребенюк М. П.
– Популяризація діяльності закладу у ЗМІ, висвітлення результатів діяльності Інституту і
працівників ВІППО.
Протягом року, Рубльова Н. О.
– Організація пресконференцій, запис тематичних лекцій, організація участі представників
ВІППО у прямих ефірах на педагогічні теми.
Протягом року, Рубльова Н. О.
– Створення медіакарти області.
Протягом року, Гребенюк М. П.
Загалом працівники відділу гуманітарних дисциплін подали на сайт Інституту
(та фейсбук-сторінку) інформацію про 30 проведених заходів (Олевська І. – 3, Сова О. – 8,
Бондарук Л. – 8, Ураєва І. – 8., Бацмай С. – 3).
3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот
Сайт «Дистанційне навчання учителів інформатики» (система Moodle).
Сайт «Волинська учнівська Інтернет-олімпіада».
Сайт «Школа олімпійського резерву».
Сайт «Безпечна Веб-країна».
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.
Відділ інформатики
та інформаційнокомунікаційних
технологій ВІППО

Забезпечення та розширення доступу вчителів інформатики до освітніх
ресурсів; забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів; створення умов для безперервного навчання відповідно
до впровадження інформаційних технологій

Курси підвищення
кваліфікації учителів
інформатики

З метою організованого початку та ефективного проведення курсів підвищення
кваліфікації учителів інформатики обов’язкова попередня електронна
реєстрація згідно з комплектацією груп відповідно до плану-графіка курсів
підвищення кваліфікації

Волинська учнівська
Інтернет-олімпіада

Сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних
змагань; виявлення, поширення, впровадження в навчально-виховний процес
прогресивних форм і методів навчання; стимулювання інтересу учнів
до оволодіння сучасними інформаційними технологіями

Дистанційне навчання
вчителів

Організація дистанційних семінарів, вебінарів, побудова модулів навчальних
курсів, поширення методичних та дидактичних матеріалів, практичне
розв’язувань питань у галузі дистанційного навчання

Школа олімпійського
резерву

Виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл області
та підвищення інтересу до поглибленого вивчення програмування
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Мережеві технології
навчання

Використання технологій, які дозволяють здійснювати швидку і доступну
публікацію в Інтернеті та організовувати віртуальні спільноти для
інтерактивного спілкування користувачів

Вільне та відкрите
програмне забезпечення

Сайт призначений для навчання вчителів інформатики з використання вільного
та відкритого програмного забезпечення. Розміщені освітні та оглядові
матеріали вільного програмного забезпечення навчального призначення для
підтримки вивчення навчальних предметів

Безпека в Інтернеті

Покращення обізнаності учнівської молоді, учителів, батьків з питань
безпечного Інтернету та забезпечення відповідального використання онлайнтехнологій. Кожен, хто працює з мережею, повинен знати потенційні джерела
небезпеки та вміти захищати себе

ВІППОWikі

Навчальний майданчик для проведення тренінгів за програмою Intel «Навчання
для майбутнього», апробація очно-дистанційного навчання, організація
регіональних проєктів навчання з використанням вікі-технологій

Веб-квест

Освітній сайт для проведення вебквестів з метою навчання учителів новітніх
технологій викладання та формування навичок цифрової компетентності

Наповнення інформаційної сторінки відділу у соціальній мережі Facebook (URL:
https://www.facebook.com/znovolyn/ ) актуальними новинами кампанії ЗНО, оголошеннями,
анонсами, звітами про проведені заходи та світлинами.

Скріншот сторінки #ЗНОВолинь на Facebook

З 01 січня по 01 грудня ц. р. на сторінці розміщено 38 дописів.
Топ-10 найбільш рейтингових публікацій на сторінці #ЗНОВолинь у 2019 р.
Місце
Назва допису
у рейтингу
1
Пункти пробного ЗНО у Волинській області
2
Відбувся обласний науково-методичний семінар для
керівників ЗЗСО та представників гуманітарних відділів
ОТГ
3
Відбулася інструктивно-методична нарада-семінар
відповідальних за проведення ЗНО 2019 року
4
Обласний проблемний семінар «Зовнішнє незалежне
оцінювання якості освіти в реалізації концепції НУШ:
проблеми та перспективи»
5
Оголошення! (Реєстрація на пробне ЗНО-2019)
6
Увага!!! Стартує основна сесія ЗНО-2019
7
Підведено підсумки реєстрації на ЗНО по Волині
8
Є правильні відповіді з математики!
9
Друкуємо запрошення на ЗНО!
10
Відповіді з історії!!!
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Індекс
охоплення
15.818

Дата публікації
08 січня

1820

15 квітня

1535

29 січня

912

18 лютого

879
786
683
679
604
440

08 січня
20 травня
25 квітня
23 травня
25 квітня
05 червня

Створення, адміністрування і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи.
Дискусійна панель «Актуальні питання освітнього менеджменту»
Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В.
Працюють 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 в режимі online; 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 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.
Активізовано роботу з учителями через віртуальні освітянські спільноти «Вчителі
математики Волині», «Юні математики Волині», «Готуємося до ЗНО з математики» в
соціальній мережі «Facеbook». (Трачук Т. В.)
Адміністрування та наповнення вчительських спільнот у соцмережах (Бондарук Л. М.):
1. «Група вчителів зарубіжної літератури «Методика успіху, натхнення, радості!» URL:
https://www.facebook.com/groups/527443917720055/
2. «Вчителі-полоністи Волині». URL: https://www.facebook.com/groups/2409449656041771/
VIII. 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
працівників, відповідальних за методичну роботу в гуманітарних відділах ОТГ.
За співпраці науково-дослідних лабораторій соціологічних досліджень та розвитку освіти і
лабораторії освітніх інновацій Інституту проведено соціологічне дослідження діяльності
методичної служби Волинської області.
Для формалізації стосунків із методичними службами ОТГ, які не обслуговуються РМК,
запропоновано укладання угод із Волинським ІППО про співпрацю в сфері неформальної
педагогічної освіти. Метою угод є налагодження ефективної співпраці, чіткого визначення
взаємних зобов’язань щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників й керівних
кадрів у сфері управління освітою в ОТГ, а також створення інформаційно-методичного
регіонального освітнього середовища для реалізації пріоритетів реформування освітньої
галузі. Укладено 22 угоди про співпрацю з ОТГ області.
Протягом року підготовлено методичні рекомендації:
– «Про проведення Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики у 2019/2020
навчальному році» від 31.10 № 783/02-10 (Остапчук Л. Р.);
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– «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2019/2020
навчальному році» від 30.11 № 837/02-10 (Остапчук Л. Р.).
2. Аналіз діяльності методичних служб регіону
Методична робота у Волинській області організовується за кількома моделями. Перша
модель традиційна, коли заклади освіти обслуговує методичний кабінет відділу/управління
освіти. Нині мережа методичної служби області включає в себе двадцять методичних
кабінетів різного статусу: методичний кабінет, що є юридичною особою (ВолодимирВолинський та Турійський районні методичні кабінети), методичні кабінети/центри як
структурні підрозділи відділів (управлінь) освіти або входять до їх складу. За роки
функціонування системи накопичено значний досвід роботи методичних кабінетів як служби
розвитку освіти регіону та центру підвищення професійного рівня педагогічних працівників
у міжкурсовий період; налагоджена чітка та ефективна співпраця із Волинським інститутом
післядипломної педагогічної освіти.
На сьогодні в області створено 51 об’єднану територіальну громаду, в яких здійснюється
власне моделювання методичної служби:
– створення методичних кабінетів при гуманітарних відділах ОТГ. Приклад: методичний
кабінет управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Любешівська ОТГ
об’єднала 37 населених пунктів. Сьогодні вона нараховує 25 шкіл, один опорний заклад –
Любешівський ліцей з двома філіями, 21 заклад дошкільної освіти і 2 заклади позашкільної
освіти. В школах громади навчаються 4739 учнів, їх навчають 700 педагогів. Укладено угоду
про співпрацю в сфері неформальної педагогічної освіти між Волинським ІППО та
Любешівською селищною радою; у 2019 році працівниками методичної служби проведено
двадцять п’ять методичних заходів для педагогів; у т. ч. (не)конференцію, щорічні
педагогічні читання за Василем Сухомлинським;
– вводиться посада спеціаліста управління освіти ОТГ, який організовує науковометодичне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітнього процесу, супроводжує
професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти ОТГ, опорної
школи. Такий спеціаліст координує роботу методичних об’єднань, налагоджує співпрацю з
регіональним закладом ППО, організовує професійні заходи, пропонує варіанти підвищення
кваліфікації. Приклад: Боратинська ОТГ. До її складу входять п’ять ЗЗСО І–ІІІ ст., два ЗЗСО
І–ІІ ст., три ЗДО. Загальна кількість педагогічних працівників становить 134 особи. Загальна
кількість учнів у громаді – 3228. Після аналізу різних підходів до надання методичних
послуг вибір зупинили на співпраці з Волинським ІППО. Отримано такі результати:
укладено угоду про співпрацю; Інститутом сформоване краще розуміння потенціалу
педагогів, що створило передумови для їхньої участі в більшій кількості заходів,
організованих ВІППО; розроблено Програму розвитку та підтримки обдарованих і
талановитих учнів Боратинської сільської ради на 2019–2021 роки;
– організація методичної роботи на базі опорної школи з наданням широких повноважень
громадським утворенням – методичним фаховим об’єднанням учителів, професійним
асоціаціям. Приклад: Прилісненська ОТГ. Громада отримала в управління сім закладів
ЗЗСО, один заклад дошкільної освіти, один НВК «ЗОШ І–ІІ ст. – ДНЗ». До складу
методичної ради входить десять методичних об’єднань вчителів навчальних дисциплін,
класних керівників, соціальних педагогів та практичних психологів. Серед головних
результатів: проведено науково-практичні конференції «Розвиток професійної майстерності
вчителів у контексті реалізації закону України “Про освіту”», «Удосконалення професійної
компетентності педагогів та їх готовності до інноваційної діяльності», «НУШ у початкових
класах»; впроваджено тренінговий формат проведення методичних заходів; забезпечено
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надання методичної допомоги за запитом вчителів (відповідно до результатів опитування та
звернень педагогів і директорів шкіл);
– послуги методичної служби замовляють за межами громади (два методичні кабінети
області мають статус юридичної особи, ними обслуговується п’ять ОТГ). Так, ВолодимирВолинський районний методичний кабінет, згідно з угодами про співпрацю, надає методичні
послуги Устилузькій, Зарічанській та Оваднівській ОТГ. Турійській районний методичний
кабінет співпрацює з Турійською та Луківською ОТГ. Система науково-методичної роботи
спрямована на підвищення управлінської культури керівників закладів освіти та на дієву
допомогу педагогічним кадрам у реалізації вимог сьогодення, удосконалення й підвищення
їх професійної майстерності, рівня психологічної підготовки, на активізацію творчого
потенціалу всіх учасників освітнього процесу.
Протягом року реалізовувався ІІІ (формувальний) етап регіонального науковопедагогічного проєкту «Професійний розвиток педагогів в умовах децентралізації
управління освітою», мета якого: розробка та впровадження ефективної моделі професійного
розвитку педагогів шляхом нового формату взаємодії ВІППО та замовників освітніх послуг в
умовах децентралізації управління освітою, реальної автономії закладів освіти. У рамках
завдань проєкту вивчено запити та потреби споживачів освітніх послуг. Соціологічне
дослідження діяльності методичної служби Волинської області проводилося за співпраці
науково-дослідних лабораторій соціологічних досліджень та розвитку освіти і лабораторії
освітніх інновацій нашого Інституту. Вивчалася громадська думка щодо якості методичної
роботи з педагогічними кадрами, а також становлення, розвитку, ефективності та якісного
рівня методичної роботи з педагогічними кадрами в ОТГ. Респондентами були і педагоги, і
методисти. Відповіді респондентів свідчать: у сучасних умовах є велика необхідність в
діяльності методичної служби. Ствердну відповідь дали 90 % педагогів і 100 % методистів.
Аналогічна відповідь і щодо діяльності ВІППО як головного методичного осередку в
області. На запитання «Що змінилося в організації методичної роботи?», педагоги
відповідають: «Зміст методичної роботи спрямований на освоєння і впровадження нових
методів, форм відповідно до принципів НУШ. Звертається більша увага на участь педагога в
інноваційній діяльності. Більша увага на ІКТ-підготовці вчителя. Методична робота
активізувалася, стала дієвою, вкрай необхідною. Чудовий результат курсів ВІППО».

На відкрите запитання «Які
форми методичної роботи з педагогами, котрі Ви
використовуєте, є, на Вашу думку, найбільш ефективними?» відповіді методистів: тренінги,
круглі столи, семінари-практикуми, засідання міжшкільних інтегрованих методичних
об’єднань, майстер-класи, педагогічні читання, конференції, заняття школи перспективного
педагогічного досвіду, постійно діючі семінари, проблемно-пошукові семінари, школи
молодого педагога, молодого керівника, різного роду консультаційні пункти». Як бачимо,
форми методичної роботи з педагогами різноманітні: фронтальні, групові, індивідуальні.
Акцент у методичній роботі робиться на практичних формах, які сприяють обміну досвідом,
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залучають педагогів до пошуку. Серед форм – тренінги як сучасна форма роботи з
дорослими.

Одним із найбільш ефективних засобів професійного розвитку вчителя є самоосвітня
діяльність. Учителі вважають, що самоосвіта, перш за все, передбачає вивчення наукової та
методичної літератури (72,5 %). Майже половина респондентів відмітили також необхідність
вивчення досвіду своїх колег (43 %), практичної апробації особистих матеріалів (41 %);
участі у колективних формах методичної роботи (40 %). Найбільш вагомими умовами для
творчого зростання вчителі вважають забезпечення навчальним навантаженням, придбання
періодичної методичної літератури і психолого-педагогічної преси, надання допомоги в
оформленні кабінету та створенні навчально-методичних посібників.

участь у проєктах

У рамках проєкту на сайті ВІППО започатковано сторінку «Освіта в громадах». На нашу
думку, це забезпечить можливість зворотного зв’язку, поширення й популяризації досвіду
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роботи. Створено спільноту у фейсбуці. Адже на думку 52 % респондентів саме співпраця у
мережевих спільнотах впливає на якість діяльності педагога і методиста.
Результати опитування методистів та педагогів засвідчують, що часткова модернізація чи
механічне копіювання методичною службою в ОТГ функцій РМК не забезпечує якісної
допомоги педагогам у професійному розвитку. Проблемним є дотримання андрагогічних
принципів у роботі з дорослими, відслідковується недостатність професійного рівня
кадрового ресурсу новостворених методичних служб для оптимального та швидкого
реагування на виклики стратегій реформування галузі.
Підготовлено аналітичну довідку про діяльність психологічної служби Волинської області
на запит Інституту модернізації змісту освіти (червень, відділ практичної психології та
соціальної роботи).
IХ. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями
Волинський ІППО співпрацює з такими партнерами:
1. Старопольський університет в м. Кельце, Республіка Польща.
2. Корпус миру США в Україні.
3. Британська рада в Україні та громадська ініціатива GoClobal.
4. Французький інститут в Україні – з питань фахового вдосконалення вчителів
французької мови за програмою PRO FLE+.
5. Громадське об’єднання «Альянс франсез» – з питань інформування та підготовки учнів
закладів освіти Волинської області до складання міжнародних іспитів DELF (м. Рівне).
6. Гете-Інститут в Україні.
7. Спілка «Мости в Україну», Німеччина.
8. Лекторат Служби академічних обмінів в Україні, Андре Бьом.
9. Асоціація германістів України.
10. ГО «Товариство німців Волині».
11. Спілка вчителів-полоністів України, Волинське обласне відділення Спілки вчителівполоністів України імені Габріелі Запольської.
12. Ресурсний центр Посольства США в Україні «Вікно в Америку» (на базі Волинської
обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки).
13. Міжнародний освітньо-методичний центр Пірсон-Дінтернал, видавництва
Кембриджського університету, Оксфордського університету, «Макміллан Паблішерз»,
«Експрес Паблішінг», проєкту «ММPublications Teacher’s Academy», Cambridge Assessment
English, National Geographi Learning.
14. Міжнародна асоціація вчителів англійської мови TESOL.
15. Міжнародна асоціація вчителів англійської мови IATEFL.+
Участь у міжнародних проєктах
№
Учасники
Закордонна
з/п (ПІБ працівника Інституту
установа/назва
та термін перебування
проєкту
1 Рудь О. В.,
Friedrich Naumann
15–17 серпня, Львів
Foundation Ukraine and
Belarus
2 Сташенко М. О., Рудь О. В.
Deutsche Welle
Akademie
3

Ураєва І. Г.,
29 січня – 02 лютого

Мета
Участь у тренінгах
і навчальних семінарах

Участь у тренінгах,
науково-практичних
конференціях
Французький інститут Ознайомлення
в Україні
з етапами роботи
над навчальним
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Результат

Робота над підручником
французької мови
для 3 класу, участь

комплексом
з французької мови
як іноземної
видавництва Hachette,
знайомство з авторами,
редакційною колегією
Поширення знань
про сучасну Польщу
та Європейський Союз,
популяризація
польської мови
та культури

4

Бондарук Л. М.,
06–13 квітня

Генеральне
Консульство РП
в м. Луцьку

5

7 вчителів німецької мови
Волинської області
28 вересня – 13 жовтня

Німеччина, м. Лемго
(Північно-Рейнська
Вестфалія, округ
Ліппе)

6

Заїка О. О.,
15–16 листопада

Гете-Інститут, м. Київ

Стажування вчителів
німецької мови,
ознайомлення
з системою освіти
в Німеччині
Дигітальний
(цифровий) конгрес

у конкурсі підручників

Подяка консульства,
продовження освітньої
співпраці. Промоція
діяльності Інституту
та популяризація
польської культури,
демократичних
цінностей ЄС
Відвідування закладів
освіти різного типу,
участь в уроках, обмін
досвідом
Подіумна дискусія,
спілкування з експертами,
участь у воркшопах

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів
Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня
№ Назва проєкту
з/п
1 Підвищення
кваліфікації
українських
вчителів
французької
мови PRO FLE+

2 Пілотний проєкт
«Реалізація
інтегрованого
підходу
в початковій
освіті у контексті
Концепції «Нова
українська
школа»

Організатор

Учасники проєкту Обласний
координатор
(ПІБ, посада)
Посольство
Волинські вчителі Ураєва Ірина,
Франції в Україні, французької мови
регіональний
Французький
Христин М. М.,
тьютор PRO
інститут в Україні, ЗОШ с. Бужани
FLE
Французький
Горохівського р-ну,
національний центр Лукащук Т. А.,
дистанційного
Грик А. Ф.,
навчання CNED
КЗ «Луцька
гімназія № 18»
Пригарська К. В.,
Нововолинська
СЗОШ № 1 – колегіум
МОН України,
КЗ «Луцька гімназія Бацмай С. А.
Британська рада
№ 4 імені Модеста
в Україні
Левицького Луцької
міської ради», Луцька
СШ І–ІІІ ст. № 1
Луцької міської ради,
Нововолинська
ЗОШ І–ІІІ ст. № 6
Нововолинської
міської ради, ЗОШ
І–ІІІ ст. с. Раків Ліс
Камінь-Каширської
районної ради
Волинської області,
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Бужани
Горохівського
району
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Завдання/Результати
Розвиток компетенцій
педагогів, покращення
якості навчання французької
мови з наданням базових
інструментів та принципів,
закладених у Загальноєвропейських рекомендаціях
з мовної освіти.
Отримання сертифікатів
міжнародного зразка
про три модулі навчання
на цифровій платформі
Проведення семінарівпрактикумів, мовних
тренінгів, курсів
для вчителів

3 Пілотний проєкт
«Реалізація
інтегрованого
підходу в початковій освіті
у контексті
Концепції “Нова
українська
школа”»
4 Післядипломна
педагогічна
освіта вчителів
іноземних мов
5 Підвищення
кваліфікації
вчителів
німецької мови
DLL

МОН України,
Гете-Інститут
в Україні

КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені
Модеста
Левицького
Луцької міської
ради»

Заїка О. О.,
методист
відділу
гуманітарних
дисциплін

Проведення семінарівпрактикумів, курсів
для вчителів

МОН України,
Британська рада
в Україні

Вчителі іноземних
мов

Бацмай С. А.

Розробка показників
складових діяльності
вчителя іноземної мови

Гете-Інститут
в Україні

Вчителі німецької
мови

Заїка О. О.

Розвиток компетенцій
педагогів, покращення
якості навчання німецької
мови згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями
з мовної освіти. Навчання
на цифровій платформі
Moodle. Отримання сертифікатів міжнародного зразка
Проведення семінарівпрактикумів, мовних
тренінгів, курсів
для вчителів

6 Пілотний проєкт МОН України,
«Ключові
Британська рада
життєві вміння» в Україні

7 «Ключові
вміння ХХІ
століття»
8 Реалізація
Програми
«Особиста
гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»
в рамках проєкту
«Попередження
торгівлі людьми
шляхом розвитку
соціальної
роботи
та мобілізації
громадян»
9 Школа
молодого
іТвіннера

Луцька СШ І–ІІІ ст. Бацмай С. А.
№ 1 Луцької міської
ради, КЗ « Луцька
гімназія № 18 Луцької міської ради»,
ОНЗ «ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Пнівне» КаміньКаширської районної ради, ОНЗ «НВК
“Локачинська ЗОШ
І–ІІІ ст. – гімназія”»,
ЗОШ І–ІІІ ст. с. Липини Луцького району
Бондарук Л. М.,
Бацмай С. А.,
Григор’єва Н. В.
ВІППО
Остапйовський О. І.

МОН України,
Британська рада
в Україні
Представництво
Міжнародної
організації
з міграції в Україні
у партнерстві
з Українським
фондом «Благополуччя дітей»
та Західноукраїнським
ресурсним центром
за фінансової
підтримки
Швейцарської
Конфедерації
Європейський
Вчителі та учні
Союз
різних предметів

Бацмай С. А.

Проведення тренінгів та
занять для слухачів курсів
підвищення кваліфікації

Підготовка міжнародних
проєктів

У межах міжнародної співпраці працівниками взято участь у заходах.
Участь у проєкті, зініційованому Генеральним Консульством РП в м. Луцьку
«Інтелектуальний тріатлон до 15-річчя Польщі в ЄМ» для учнів, які вивчають польську мову.
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13 квітня, м. Луцьк. Учасники – учні Волинської, Рівненської та Тернопільської областей
(Бондарук Л. М., співорганізатор та член журі).
Міжнародні конкурси та учнівські програми, організовані Американськими радами
(Програма учнівського обміну в рамках програми FLEX) та Посольством США в Україні.
Організація участі учнів у складанні іспитів з англійської мови міжнародного зразка
CAMBRIDGE EXAMS (рівнів А1 – В2) (Бацмай С. А.).
Організація участі учнів у складанні іспитів з французької мови міжнародного зразка
DELF (рівнів А1 – В2) (Ураєва І. Г.).
Семінар-практикум вчителів польської мови «Навчаємо польської разом з “Krok po
kroku”» (від видавництва «SJO GLOSSA») (Бондарук Л. М.).
ХХVI Міжнародна конференція Асоціації українських германістів «Сучасна германістика
у пошуку нової ідентичності: міждисциплінарної, міжкультурної, міжнаціональної»,
м. Івано-Франківськ.
У рамках Року французької мови працівники Інституту разом з педагогами долучались до
низки заходів:
– Форум для вчителів і викладачів французької мови в Україні «Професійні дні»;
– міжнародний регіональний практичний семінар у м. Рівне, організований за ініціативи
Французького інституту в Україні та «Французького альянсу»;
– науково-практичний семінар «Вивчення французької мови в умовах глобалізації,
медіатизації та кроскультурної комунікації»;
– конкурси і проєкти з французької мови для учнів, студентів та вчителів (конкурси
відеосюжетів, проєктів, франкомовної пісні, шкільних і студентських театрів).
Х. Моніторинг якості освіти регіону
1. Моніторинг освітньої діяльності:
а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях
Міжнародне моніторингове дослідження PISA (Програма міжнародного оцінювання
учнів /Programme for International Student Assessment)
Участь у заходах з підготовки Національного звіту щодо результатів міжнародного
дослідження освіти PISA–2018. Уточнення інформації про кількісні характеристики закладів
освіти Волинської області – учасників PISA–2018 згідно з вибіркою.
17–21 травня, Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Олевська І. І.
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
Всеукраїнське моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової
школи»
Підготовчі заходи збору інформації про заклади освіти І–ІІ ступенів для організації
пілотного етапу ІІ циклу моніторингового дослідження.
Протягом року, методисти відділу ЗНО та МД
в) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
Науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти
здійснюється моніторинг рівня задоволеності слухачів курсів підвищення кваліфікації
організацією різних форм роботи з педагогами, створенням умов для їх самоосвіти та
саморозвитку, ефективного освітнього процесу; зростання професійної компетентності
за такими показниками, як використання інформаційно-комунікаційних технологій,
готовність до інноваційної діяльності тощо.
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Протягом року опитано 1357 слухачів курсів підвищення кваліфікації. Задоволені курсами
підвищення кваліфікації 95,5 % респондентів (див. рис. 11).

Рисунок 11. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи задоволені Ви курсами підвищення кваліфікації?», %

У порівнянні з 2017 роком загальний рівень задоволеності зріс на 12,7 %. Значне
зростання кількості задоволених курсами у 2018, 2019 роках пояснюється: суттєвими
змінами в роботі з учителями початкової школи та керівниками шкіл відповідно до вимог
підготовки їх до роботи в НУШ; поширенням нових форм роботи на групи вчителівпредметників, підготовку їх до викладання інтегрованих курсів; активізацією науковометодичного супроводу діяльності опорних закладів ОТГ тощо.
Досить високо оцінюють респонденти матеріально-технічне забезпечення освітнього
процесу курсів та інших форм підвищення кваліфікації. Респонденти відзначили, що вони
задоволені кількістю мультимедійної техніки, що використовується на заняттях, та
доцільністю і ефективністю її використання (81,5 %) (див. рис. 12).

Рисунок 12. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи задоволені Ви кількістю
мультимедійної техніки, яка використовується в освітньому процесі?», %

Освітній процес у цілому задовольняє 83 % респондентів, 15,8 % – задоволені ним
частково. Позитивними аспектами організації освітнього процесу є, на думку опитаних,
використання на заняттях інтерактивних форм і методів роботи (82,5 %), орієнтація
викладачів на фах слухачів (80,2 %), відповідність змісту навчальних занять професійним
потребам слухачів (77 %) тощо (див. рис. 13).
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Процес навчання в цілому

Рисунок 13. Рівень задоволеності респондентів основними параметрами освітнього процесу, %

У відповідях на відкриті запитання респонденти висловлюють пропозиції щодо
запровадження «системи онлайн-занять», «сертифікованих занять на вихідних та під час
канікул», «психологічних тренінгів» тощо; дякують за відкриття в Інституті їдальні,
комфортні умови навчання та проживання.
Протягом року проводились тематичні соціологічні опитування:
«Екологічна освіта і виховання у вимірі Нової української школи». Опитано 142
педагоги та 104 учні закладів загальної середньої освіти області.
Опитані вчителі вважають, що нинішні екологічні проблеми несуть в собі загрози для них
особисто (94 %), для України (99,2 %), для людства (99,3 %) (див. рис. 14).

Рисунок 14. Розподіл відповідей респондентів щодо екологічних загроз, %

У своїй педагогічній діяльності 63 % респондентів надають значної уваги екологічним
проблемам. Кожен третій з них разом з учнями збирають і аналізують інформацію про
екологічний стан регіону; кожен п’ятий бере участь у громадських екологічних акціях;
17,5 % мають методичні доробки з екологічної освіти та виховання учнів; 8 % беруть участь
у діяльності громадських екологічних організацій. Засобами свого предмета систематично
здійснюють екологічну освіту та виховання школярів 57 % вчителів, 40 % респондентів іноді
звертаються до цієї проблематики.
Процес екологічної освіти ускладнюють, на думку опитаних вчителів: негативні приклади
діяльності дорослих (58 %), відсутність взаємодії вчителів різних предметів з даної проблеми
(28 %), недостатня якість методичної літератури (37 %). Респонденти зацікавлені в ефективному
науково-методичному супроводі екологічної освіти та виховання учнів, у тому числі: на
електронних носіях (55 %), в різних формах підвищення кваліфікації з проблем екологічної
освіти та виховання (54 %), поширенні інноваційного досвіду кращих вчителів (26 %) тощо.
Результати діяльності педагогічних колективів області з екологічної освіти та виховання
школярів певною мірою відображені у відповідях учнів, які брали участь в опитуванні з цієї
проблематики. Так, стан довкілля в Україні хвилює 82 % опитаних учнів, 78 % переконані,
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що діяльність кожної конкретної людини повинна сприяти вирішенню екологічних проблем,
однак займатися охороною природи готові 73 % респондентів.
Учні зазначили такі види екологічної діяльності, у яких вони беруть участь. На першому
місці – прибирання територій біля школи, свого будинку, вулиць і парків, свого населеного
пункту. На другому – пасивні форми екологічної просвіти: перегляд роликів в Інтернеті
(41 %), телепередач екологічного змісту (32 %), читання відповідної літератури (11 %) тощо.
Щодо активних форм – участь у діяльності екологічної агітбригади (12 % респондентів),
виконання екологічних проєктів (11 %); проведення досліджень у природі (10 %); робота на
дослідних ділянках (9 %), підготовка повідомлень з екологічної тематики (4,3 %) тощо.
Поряд з цим 7 % респондентів відверто вказують на те, що екологічними проблемами не
цікавляться і не займаються.
Джерелами своїх знань з екології учні називають: інтернет-ресурси (78 %); вивчення
шкільних предметів (62 %); перегляд екологічних телепередач (54 %); розмови в колі друзів
та виховні заходи в школі (30 %); ознайомлення з діяльністю громадських
природоохоронних організацій (13 %).
На ставлення дітей до природи впливають екскурсії в природу (67 %); уроки з предметів
природничого циклу (54 %) та інших предметів (7 %); бесіди і лекції про природу та її
охорону, зустрічі з представниками різних екологічних організацій та установ (23 %);
екологічні заходи з різних предметів (8 %) (див. рис. 15).

Рисунок 15. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Що впливає на Ваше ставлення до природи?», %

Переконати інших не завдавати шкоди природі зможуть, за власними оцінками, 75 %
опитаних учнів, 14 % не зможуть цього зробити з різних причин, а 8 % – не налаштовані на
таке спілкування і не будуть цього робити (див. рис. 16).

Рисунок 16. Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи зможете Ви переконати однокласника не завдавати шкоди природі?», %
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Аналіз матеріалів соціологічного опитування свідчить про необхідність залучення педагогів та
школярів до активної участі в діяльності громадських екологічних організацій, врахування в
освітньому процесі системи післядипломної педагогічної освіти екологічної складової, сприяння
розвитку мотивації педагогів усіх фахів до вирішення регіональних екологічних проблем та
забезпечення їх підготовки до виховання екологічної культури школярів засобами свого предмета.
«Роль учителя початкових класів у реалізації Концепції “Нова українська школа”»
Нормативні документи щодо розбудови Нової української школи окреслили низку вимог до
вчителя, який реалізовуватиме сучасну державну політику в галузі освіти. Мета соціологічного
опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи – вивчення
громадської думки цієї категорії педагогів щодо їх ролі у реалізації Концепції «Нова українська
школа», самооцінки їх готовності до використання в освітньому процесі сучасних освітніх
технологій, розуміння ними визначальних функцій вчителя Нової української школи, виявлення
найголовніших завдань, які педагоги вирішують у повсякденній роботі з учнями.
Професійну підготовку до роботи у Новій українській школі проходили 88,5 %
респондентів. Це були курси у ВІППО (53,8 %), тренінги у містах і районних центрах області
(69,2 %), онлайн-курс для вчителів початкової школи MON-EDERA-OSVITORIA (46,2 %).
Роботою ВІППО із учителями початкової школи задоволені 95,6 % респондентів, 4,4 % –
не визначились з оцінкою.
Матеріалами сайта Нової української школи користуються 100 % респондентів (50 % –
систематично, 38,46 % – іноді; 11,54 % – дуже рідко). Ми просили пояснити, чому
користуються дуже рідко матеріалами цього сайта. Опитані вчителі відзначили, що вони не
мають можливості користуватися Інтернетом (28,6 %), власні матеріали кращі у 14,3 %
респондентів; серед інших причин названі: «користування іншими освітніми сайтами»,
«працюю в 3 кл.», «працюю в 4 кл». Матеріали сайта ВІППО, якими користуються педагоги,
39 % названі дуже корисними, 48 % визначили їх як швидше корисні, аніж ні, не знають про
такі матеріали 8,7 % і 4,3 % – не користуються сайтом ВІППО.
Своїми завданнями в роботі з учнями опитані педагоги назвали: розвиток в учнів інтересу
до навчання (76,9 %), формування критичного мислення (76,9 %), навчання дітей вчитися
(73 %), формування в учнів навичок самостійного вирішення поставлених завдань з
використанням отриманих раніше знань (69,2 %); по 50 % відзначили формування в учнів
розуміння корисності знань для успішного життя та створення у класі позитивного
психологічного клімату (див. рис. 17).

Рисунок 17. Розподіл відповідей респондентів на питання «Своїм завданням
у роботі з учнями Ви вважаєте (оберіть п’ять на Вашу думку найголовніших)», %
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Готовність до використання сучасних технологій в освітньому процесі респонденти
оцінили так (у відсотках):
Оцініть, будь ласка, Вашу
готовність до…
інтегрованого викладання
компетентнісного підходу
у викладанні
розвитку критичного мислення
організації групової роботи
діалогічного спілкування з учнями
організації кооперативних форм
освітнього процесу

Більше
Більше
Абсолютно
Абсолютно Не визначилися
готовий/а, ніж не готова/ий,
готова/ий
не готова/ий
з оцінкою
не готова/ий ніж готова/ий
11,54
76,65
7,96
0,00
3,85
3,85
88,45
3,85
0,00
3,85
20,0
38,46
65,38
4,35

76,0
53,85
34,62
47,82

4,0
7,69
0,00
8,7

0,00
0,00
0,00
4,35

0,00
0,00
0,00
34,78

На відкрите питання «Охарактеризуйте, будь ласка, якою Ви бачите роль учителя
початкових класів Нової української школи» респонденти відповідали так: «Вчитель Нової
української школи має володіти необхідними педагогічними компетентностями, любити
дітей, бути партнером та другом для дітей», «Партнер, друг, лідер», «Новатор,
фасилітатор», «Навчити дітей вчитися і застосовувати набуті знання на практиці
(в реальному житті)», «Учитель повинен бути взірцем порядності для дітей, модератором
навчання», «Розвивати індивідуальність, формувати життєві компетентності, виховувати
громадянина», «Роль вчителя залишається незмінною, але він повинен змінюватися відповідно
до змін в суспільстві, в освіті. Інші діти – інша взаємодія з ними» тощо.
Відповіді на відкрите запитання щодо основних функцій вчителів початкових класів як
учителів Нової української школи розкривають бачення педагогами шляхів реалізації
Концепції «Нова українська школа»: «забезпечити виховання, навчання і всебічний розвиток
особистості, пристосованої до умов життя», «створювач освітнього середовища,
підтримка і забезпечення навчання», «розвивати особистість, громадянина своєї держави»,
«виховати культуру спілкування, поведінки», «навчити дітей вчитися, критично мислити,
працювати в групі, в парі; поважати думку товариша», «зацікавити дітей до навчання
через гру та нові цікаві методи навчання». В одній з анкет наголошено, що «не все
залежить від вчителя. На вчителя покладено багато функцій (вимог), які не завжди можна
реалізувати, хоча і є бажання щось міняти». Цю думку підсилюють дані про обладнання
класів, в яких працюють за новим Державним стандартом. Повністю обладнаний клас у
3,85 % опитаних педагогів, клас обладнаний частково (76,92 %), клас не обладнаний
(19,23 %). Є проблеми із дидактичним забезпеченням освітнього процесу.
«Опорний заклад освіти: проблеми і перспективи функціонування та розвитку»
Вивчалась громадська думка слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників опорних
закладів освіти щодо змін, які відбуваються в системі методичної роботи у зв’язку зі
створенням ОТГ та опорних закладів освіти (опитано 333 респонденти).
Опитані педагоги відзначають позитив у тому, що забезпечується розвиток педагогічної
співпраці освітніх закладів в ОТГ (85,5 %). Однозначно «так» респонденти оцінили вплив
різних форм методичної роботи на якість діяльності педагогічних працівників. Зокрема, це –
шкільні методичні об’єднання (65,8 %), творчі групи вчителів (65,5 %), науково-практичні
конференції, педагогічні читання, круглі столи (63,9 %), вебінари та інші форми онлайннавчання (59 %), методичні об’єднання педагогів закладів освіти ОТГ (55,4 %), співпраця у
мережевих спільнотах (54 %). Окремо наголосимо на досить високій оцінці педагогами
співпраці із заступниками директора (53 % респондентів однозначно позитивно оцінюють її
вплив), 31,3 % вказують на частковий вплив діяльності заступників директора на якість своєї
роботи. На першому місці серед таких впливів в оцінці опитаних педагогів знаходиться
самоосвіта (89,2 %). Тому особливої уваги з боку методичних структур регіону потребує
забезпечення сучасного науково-методичного супроводу самоосвіти педагогічних працівників.
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Найважливішими результатами методичної роботи, до якої вони залучені, респонденти
назвали: розвиток професійних якостей (74 %), підвищення якості освітнього процесу
(72,7 %), підвищення ефективності професійної діяльності педагогів (65,4 %), впровадження
методичних рекомендацій у практику (65,4 %), участь вчителів у інноваційній діяльності
(51 %), розвиток у вчителів потреби у педагогічній творчості (48 %), відповідність
методичної роботи запитам та потребам учителів (42,3 %), публікації педагогів у фахових
виданнях (21,5 %), участь вчителів у дослідно-експериментальній роботі (18,7 %).
Опитані директори опорних закладів освіти називають позитивні зміни у матеріальнотехнічному забезпеченні. Такі зміни відбулися у технічному стані приміщень, самої будівлі
школи. На жаль, це не стосується частини філій. Однак, проблемою в області залишається стан
доріг, що впливає на якість підвозу дітей з філій. Позитивна динаміка відзначається директорами
у забезпеченні комп’ютерним і мультимедійним обладнанням навчальних приміщень.
Директори наголошують на підвищенні якості роботи початкової школи, педагогів, що
проходять підвищення кваліфікації у ВІППО, та удосконаленні роботи з педагогами різних
фахів з боку ВІППО.
Керівники шкіл очікують ширшого залучення опорних закладів освіти до дослідноекспериментальної роботи, подальшого вдосконалення координації, кооперації, взаємодії
всіх суб’єктів діяльності з метою створення нових моделей науково-методичного супроводу
інноваційних процесів; пропонують практикувати проведення корпоративного навчання
педагогічних кадрів опорних закладів освіти.
«Випускник – 2019». Опитано 312 випускників закладів загальної середньої освіти
м. Нововолинська, Любешівського району, Павлівського ліцею Павлівської сільської ради,
Маневицького НВК № 2 – гімназії.
Опитані випускники відзначили, що сенс освіти для них – у розвитку їх інтересів і
здібностей (71,8 %), у підготовці до одержання професії (63,7 %), у самопізнанні
і самовдосконаленні (48,9 %) тощо. Вони вчилися з великим бажанням (29,6 %), вчилися, бо
так треба (34,3 %), а 36,11 % респондентів обрали відповідь «важко відповісти». Задоволення
в навчанні респонденти отримували від взаємин з однолітками (52 %), від атмосфери в класі
(50 %), від своїх навчальних досягнень (41,6 %), від можливості виявити себе, свої здібності
й уміння (40,1 %) та успіхів в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях (24,5 %), від
взаємин з педагогами (21,5 %) тощо.
Невдоволення в життєдіяльності навчального закладу викликають у респондентів (за
аналізом відповідей на відкрите запитання): в освітньому процесі (у 48 % опитаних) –
«Оцінювання», «Оцінювання по системі “хто подобається той і має хороший бал”»,
«Непотрібність окремих предметів, які забирають час», «Велика кількість уроків», «Кількість
тих уроків, які менш потрібні», «Нудно на деяких уроках», «Шум», «Великий обсяг завдань з
уроків», «Погана програма», «Багато лишньої, некорисної інформації», «Не розвиває
особливі здібності учнів», «Увага тільки на медалістів», «Втома» тощо; в організації
загальношкільних справ (у 22,4 %) – «Форма шкільна», «Мало ініціативи», «Думка дітей не
береться до уваги», «Нічого немає в нашій школі – ні заходів, ні дискотек»,
«Неорганізованість» тощо; в організації дозвілля (у 21,5 %) – «Його майже немає», «Хочу
виходити на вулицю на перерві», «Недостатня кількість розважальних заходів», «Немає
позашкільних гуртків», «Мало цікавих гуртків у школі», «Нема ігор на логіку», «Відсутність
поїздок» тощо; у спілкуванні з педагогами (у 31,8 %) – «Непорозуміння», «Черезмірна
зверхність і небажання розуміти», «Бувають образи від вчителів», «Порівняння з іншими
учнями», «Поділ на кращих і гірших», «Непунктуальність, спізнення на уроки», «Грубість
педагогів», «Часткове нав’язування думок», «Не всім можна донести власну думку» тощо;
у спілкуванні з однокласниками (у 26,2 %) – «Лицемірство деяких однокласників»,
«Матюки, невихованість», «Зверхнє ставлення», «Невідповідальність, легковажність»,
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«Хамство», «Я вважаю їх не такими, як я», «Конкуренція» тощо; в іншому дописано
(12,15 %) – «Директора не цікавлять інтереси учня», «Учнівське самоврядування не виконує
всіх обов’язків», «Немає де проводити перерви», «Не рахується думка дітей» тощо.
Серед проблем, котрі пов’язані зі школою і залишаються невирішеними, особливої уваги
вимагає від педагогів твердження випускників про погіршення стану здоров’я, на що вказав
практично кожен десятий респондент (див. рис. 18).

Рисунок 18. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які Ваші проблеми,
пов’язані зі школою, так і залишаються невирішеними?», %

На час опитування 26,8 % випускників визначилися зі своїм майбутнім, 66,2 % –
частково окреслили для себе свій майбутній життєвий шлях. Продовжувати навчання
збираються 93,5 % респондентів. З вибором майбутньої професії визначився кожен третій
опитаний випускник, 55 % ще коливаються, однозначно не вибрали 6 %, а 6 % обрали
відповідь «важко відповісти». Серед них до закладів вищої освіти вступатимуть 83 %
респондентів, у коледжі – 11 %, у професійно-технічні – 5,4 %. Планують (у відсотках):
Так
17,37
47,72
24
8,8

навчатися за кордоном
працювати за кордоном
виїхати на постійне місце проживання за кордон
вийти заміж (одружитися) за (з) іноземця(ем)

Ні
60,14
19,18
27,5
46,62

Важко відповісти
22,49
33,1
48,5
44,58

Життєві плани опитаних випускників формувалися, виходячи із власних нахилів, здібностей
та бажань респондентів (94 %), прагнення досягти життєвого успіху (67,8 %), під впливом
прикладу та порад батьків (59,46 %), членів родини (42,11 %), вивчення відповідних предметів у
школі (38,9 %), засобів масової інформації (25,46 %), профільного навчання (23,6 %), прикладу
та порад старших друзів та знайомих (21,6 %), порад вчителів (15,2 %) тощо.
У реалізації життєвих планів опитаним випускникам, на їх думку, допоможуть
впевненість у власних силах (88,2 %), вміння приймати рішення (81,5 %), вміння
спілкуватися (79,86 %), якісна освіта (73 %), планувати своє життя (57,5 %), вміння
пристосовуватись до обставин (54,4%), працювати в команді (51,63 %). Як бачимо,
респонденти покладаються на себе. Поза найголовнішими виборами, яких ми просили
відзначити сім із 11 запропонованих, залишились: здатність насамперед виходити з власних
інтересів, а не з інтересів інших людей (34,4 %), сприятливі соціальні умови (32,3 %),
протекція, впливові зв’язки, матеріальне становище батьків (19,6 %), вдале одруження
(11,3 %). Віяло відповідей доповнено такими своїми варіантами: «підтримка», «чути інших,
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але робити своє», «підтримка рідних людей», «любити себе», «правильно розставити для
себе пріоритети», «сім’я», «головне – завжди залишатися людиною», «наполегливість».
Важливим напрямом опитування є визначення основних життєвих пріоритетів
випускників та їх ціннісних орієнтацій. Із 18 запропонованих у віялі відповідей альтернатив
щодо найважливішого у житті респонденти обирали сім для них найголовніших. Як і в
опитуваннях попередніх років, на першому місці – здоров’я, фізичне і психічне (80,2 %), на
другому – наявність вірних друзів (72,6 %). Далі – цікава робота (60,6 %), любов (духовна і
фізична близькість із коханою людиною) (58,1 %), щасливе сімейне життя (48,5 %). Вперше
за останні п’ять років у сім найголовніших цінностей увійшло матеріально забезпечене
життя (відсутність матеріальних труднощів) – 47,7 %; за цим показником йде розвиток
(робота над собою, постійне фізичне й духовне вдосконалення) – 46,6 % і упевненість у собі
(внутрішня гармонія, самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) – 46,6 %.
Респондентам пропонувалось також означити свої життєві принципи на прикладах
поширених висловів та прислів’їв. Кількість виборів не обмежувалась. На першому місці
серед виборів: «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе» (72,65 %).
Наступним (70,9 %) обрали вислів «Кожен сам творець свого щастя», 55,36 % – «У цьому
житті треба спробувати все!»; 36,95 % – «Поспішай творити добро»; 35,69 % – «Чужого
навчайся й свого не цурайся»; 18,46 % – «Гроші вирішують все»; 5,33 % – «Моя хата скраю».
Шкільне життя вплинуло, на думку респондентів, на формування особистості випускника.
Респонденти відзначають як позитиви у цьому процесі, так і формування негативних якостей.
Наприклад: «Повага, привчили поважати старших, культура», «Я відчуваю впевненість у собі, не
так соромлюсь», «Вміння спілкуватись», «Впевненість, наполегливість, трудолюбивість»,
«Наполегливість, самовиховання», «Дружелюбність, настійливість, повага, взаємопорозуміння»,
«Цілеспрямованість, бажання вдосконалюватись», «Почуття гумору, розум, вміння спілкуватися
з учнями», «Самооцінка, і хорошим і поганим чином», «Нервовість, вчителі сильно давлять на
тебе», «Конфліктність, гіперактивність, лінь», «Агресивність», «Лінь і нічого не хочеться
робити, нейтральність до всього, небажання робити домашні завдання», «Став наглим»,
«Шахрайство» тощо.
Серед подій шкільного життя, які найбільше запам’яталися опитаним випускникам та
десятикласникам, названі десятими класами: «Абсолютне все. І хороше і погане. Життя складне,
але пам’ятається все», «Спілкування з однокласниками, деякі цікаві люди», «Витівки на
перервах», «Поїздка в Карпати», «Об’єднання 9 класу», «Геометрія», «Олімпіада і турнір з
історії, історія 1 світової війни», «Підготовка до ДПА», «Зустріч із психологом», «Свята»,
«Дискотеки», «Проводження вечора старших класів разом із своїми друзями», «ДПА, випускний
і дискотека на Новий рік» «Змагання з футболу між школами», «Різні змагання та конкурси»,
«Нічого такого» тощо; одинадцятими класами: «Всі події у моєму шкільному житті, є веселі,
цікаві, незабутні, виділити щось неможливо», «Зайняті призові місця з турнірів і олімпіад»,
«Отримання похвальних грамот та відмінного ДПА», «Коли я захотів стати електриком і за
семестр виправив оцінку з фізики з 6 до 9 балів», «Збір каштанів, щомісячні концерти»,
«Зроблене нашим класом родинне свято», «Дискотеки, Новий рік та інші цікаві заходи»,
«Найбільше – це поїздки, різні змагання. Найбільше я запам’ятаю свою класну керівничку»,
«Похід», «Коли вчитель у зв’язку з своїм поганим настроєм почав агресивно реагувати на любі
дії», «Як вчитель з фізики називав мене Воно, випускний після 9 класу, екскурсії», «Такої події
не було», «Ніяка, всі яскраві моменти були за стінами школи» тощо.
Уявлення про проблеми, які є у випускників у площині «Випускник – вчитель», дає аналіз
відповідей на відкрите запитання «Ви закінчуєте школу, що б Ви хотіли побажати Вашим
учителям?». Традиційне побажання, яке займає перше місце в опитуваннях випускників різних
шкіл вже кілька років поспіль – «Терпіння». Його бажають вчителям кожен другий респондент з
тих, хто відповідав на це запитання. Окрім цього, бажають вчителям «стальних нервів», «побільше
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здоров’я, витерпіти таких, як ми», «витриманості та стриманості», «терпіння, не боятися змін»,
«бажаю, щоб вони мали довготерпіння і дружили з дітьми», «чемних учнів, щасливих моментів
та відсутність стресу», «поваги учнів та педагогів», «щоб вони розуміли учнів, намагалися
зрозуміти їх і піти їм назустріч і хай вони будуть найкращими у своєму предметі», «ставитись до
своїх учнів однаково!», «любити свою роботу і виконувати її із задоволенням» тощо.
Аналіз матеріалів соціологічного опитування свідчить про необхідність:
– дотримання в організації життя школи норм дитиноцентризму, суттєвих змін у
взаємовідносинах у площині «вчитель – учень» у напрямі розвитку толерантності,
взаємоповаги, позитивного емоційного сприйняття один одного;
– розширення діяльності учнівського самоврядування;
– вирішення питання щодо збільшення кількості та різноманітності гуртків, учнівських
об’єднань за інтересами в освітніх закладах;
– урізноманітнення дозвілля старшокласників, перегляду підходів до організації дозвілля
учнів, мотивація учнів до самостійної організації різних дозвіллєвих заходів;
– ширшого залучення учнів до проєктної діяльності як у процесі навчальної роботи, так і у
позанавчальній діяльності.
«Булінг в освітньому середовищі: в оцінках учнів та вчителів». Опитано 113 керівників
закладів освіти і педагогів різних фахів та 136 учнів 10–11 класів.
Серед видів цькування, насильства серед школярів найбільш розповсюдженими названі
респондентами (у відсотках):
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прояви знущання, цькування
Погрози
Бійки, навмисні удари, поштовхи
Обзивання, образи, приниження
Відбирання сумки (рюкзака), підручників, зошитів
Відбирання грошей, речей
Примушування до вчинення певних дій
Псування одежі, речей
Розповсюдження негативної (образливої) інформації (правдивої або неправдивої)
Ігнорування, бойкот
Знімання бійок, знущань тощо на телефон з подальшою демонстрацією іншим;
розміщення в Інтернеті відео особистого або образливого характеру; електронні
листи та sms-повідомлення з погрозами

Вчителі Учні
24,78
66,37
88,5
16,81
7,08
7,96
17,7
38,94
14,16
30,97

17,21
22,13
69,67
26,23
3,28
5,74
12,3
33,61
28,69
9,84

Змушує до роздумів порівняння відповідей педагогів та учнів на запитання «Де
найчастіше відбувається знущання, цькування серед учнів?» (див. рис. 19).

Рисунок 19. Ранжування відповідей педагогів та учнів на запитання
«Де найчастіше відбувається знущання, цькування серед учнів?», %
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Стресовою площиною для 80 % опитаних учнів є кабінет (клас). Кабінет (клас),
поставлений учителями на третє місце, його обрали 36,3 % респондентів. На першому місці в
опитаних вчителів – подвір’я (63,7 %), яке назвали лише 8,8 % опитаних учнів. Друге місце в
опитаних вчителів (50,4 %) – шкільний коридор. Серед учнів його обрали 6,4 % опитаних.
Всі інші перераховані можливі місця булінгу відзначили від 0,8 % до 7,2 % опитаних учнів та
від 5,31 % до 29,2 % опитаних вчителів. Ранжування учнями та вчителями місць, в яких
найчастіше відбувається знущання, цькування серед учнів, вказує на значну розбіжність в
оцінках респондентів. На жаль, вчителі не володіють відповідною інформацією наскільки
стресовими є різні види місць перебування учнів у навчальний і позанавчальний час, чому
саме шкільний клас знаходиться в учнів на першому місці.
Опитування показало нагальну необхідність психологічної просвіти вчителів усіх фахів,
запровадження нових форм роботи з учителями з розвитку та удосконалення навичок
асертивності у педагогів (емоційної зрілості, високої самооцінки, впевненості в собі,
гнучкості), оскільки їх поведінка має навчальний характер і закладає моделі поведінки учня в
майбутніх конфліктних ситуаціях, формування у педагогів психологічної готовності до
превентивної роботи щодо зниження агресивності в учнів різних вікових категорій.
«Соціально-психологічний клімат в учнівському колективі Маневицького НВК № 2 –
гімназії». Опитано учнів старших класів та лідерів учнівського самоврядування (127
респондентів).
У становленні особистості учня значну роль відіграє шкільний колектив. Як стверджують
відомі українські педагоги і психологи, від основних характеристик соціальнопсихологічного клімату, який панує в класі та школі, суттєво залежать результати освітнього
процесу, ставлення школярів до навчання, стосунки в колективі.
Характеризують основні фактори впливу на формування соціально-психологічного
клімату в учнівському колективі такі оцінки випускників: свої взаємини із однокласниками
як переважно теплі, близькі називають 60 % опитаних, у 24 % респондентів вони нейтральні,
7 % називають їх частіше холодними, проблемними; кожного п’ятого опитаного турбують
проблеми у взаєминах з однокласниками; для кожного десятого залишаються невирішеними
проблеми стосунків з педагогами (див. рис. 20).

Рисунок 20.

Розподіл відповідей респондентів щодо взаємин з однокласниками, %

Контент-аналіз відповідей випускників на відкрите запитання «Ви закінчуєте школу, що б
Ви хотіли побажати Вашим учителям?» розкриває проблеми, які існують у стосунках
вчителів та учнів. На першому місці побажання «терпіння та толерантності», наприклад:
«Терпіння і не кричати на дітей », «Побільше терпіння, порозуміння з учнями». Важливим
для випускників є недопущення приниження гідності школярів. Вони бажають педагогам:
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«Щоб вчителі не ставили себе вище учнів», «Терплячості і взаємоповаги з дітьми». Поряд з
цим для учнів важливо, щоб учитель був прикладом «терпіння і самовдосконалення»,
«Любові до своєї роботи і щоб ніколи особисте не виходило за межі особистого».
Як підсумок – побажання з анкети № 21: «Бути терпимішими, не зверхніми, толерантними,
більш сучасними, добрими; не упередженими».
Найбільше задоволення під час навчання в школі опитані випускники отримували від
атмосфери в класі (48,8 %), від взаємин з однолітками (36,6 %), від можливості виявити себе,
свої здібності й уміння (26,8 %) тощо (див. рис. 21).

Рисунок 21. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Від чого Ви отримували найбільше
задоволення під час навчання?», %

Своїм головним досягненням за роки шкільного життя випускники вважають: «Пізнання
науки», «Навчився грати на гітарі», «Змагання», «Підготовка до дорослого життя»,
«Вивчення біології», «Витримку», «Що здобув освіту», «Вижила», «Уміння працювати в
колективі, підлаштовуватись під обставини», «Уміння знайти спільну мову з людьми»,
«Медалі, грамоти за спорт», «Самовдосконалення», «Пізнання себе та тих, хто мене оточує»,
«Здобуття певних понять і розуміння навколишнього середовища», «Визначився з
майбутньою професією» тощо. Відповіді підтверджують відому істину – всі діти різні. Разом
із тим своєрідність випускників Маневицької гімназії демонструють також ті переваги, які є
для них найважливішими в житті.
Життя своєї школи опитані десятикласники охарактеризували так: у школі весело (58 %),
панують хороші стосунки (56 %), цікаво (50 %). 34 % опитаних живуть з почуттям успіху,
для 28 % важливими є творчі завдання тощо. Поряд з цим, 44 % респондентів називають
шкільне життя одноманітним, 38 % – нудним, 14 % респондентів у школі сумно. У шістьох
опитаних переважає почуття страху.
У відповіді на відкрите запитання щодо переваг школи, в якій вони навчаються, опитані
десятикласники відзначили: «1. Креативні педагоги. 2. Цікаві уроки»; «кваліфіковані вчителі;
хороша організація роботи школи; заходи, спрямовані на саморозвиток»; «деякі вчителі
ставляться до нас як до рідних»; «деякі вчителі вміють жартувати»; «Безкоштовне
харчування»; «дружність між учнями, тепла вода»; «Дає змогу показувати свої здібності; …
дізнатись щось нове»; «Тут можна добре підготуватись до ЗНО»; «Участь школи у різних
заходах. Є творчі колективи, які відомі на весь район» тощо.
На відкрите запитання «Що необхідно зробити у Вашій школі для поліпшення
ефективності її діяльності?» учні пропонують: «1. Облаштування класів необхідними
приладами; 2. Поліпшити стан школи», «Цікавішим зробити навчання», «1. Дозволити брати
участь в шкільному житті, коли цього хочуть всі; 2. Потрібно, щоб вчителі однаково
відносилися до всіх», «На мою думку, потрібно більше комп’ютерів та телевізорів
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для проведення цікавіших уроків…», «1. Зробити ремонт на 4 поверсі; 2. Проводити різні
тренінги, гуртки; 3. Відремонтувати дах», «Видати всі підручники», «1. Більше
прислуховуватись до учнів; 2. Більше дискотек, творчих вечорів» тощо.
Опитані старшокласники відзначають роботу органів учнівського самоврядування
(73,2 %), у діяльності яких бере участь кожен третій опитаний старшокласник.
Результати опитування старшокласників, лідерів учнівського самоврядування та педагогів
дає змогу відзначити позитивну спрямованість соціально-психологічного клімату
в учнівському колективі Маневицького НВК № 2 – гімназії, який є сприятливим для
розвитку суб’єктів освітнього процесу. Освітній заклад, на думку опитуваних, живе на
засадах демократичності (81,8 %), екологічності (75,7 %), гуманності (72,7 %).
«Інноваційне середовище ЗОШ І–ІІІ ступеня № 1 – гімназія смт Іваничі: проблеми
формування і перспективи розвитку»
Визначальними характеристиками інноваційного освітнього середовища є здатність до
впровадження ефективних засобів розвитку професійної компетентності педагогів,
включення педагогічного колективу в дослідно-експериментальну роботу. П’ять років
поспіль тривав експеримент за темою «Моделювання конкурентоспроможної особистості
школяра в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища» у гімназії смт Іваничі.
Процес формування інноваційного середовища освітнього закладу характеризувався
прийняттям нових цінностей освіти, що розкрило можливості для творчої трансформації їх у
шкільну практику. Такий рівень інноваційних змін досягався в результаті залучення
педагогів до проєктування програми розвитку школи (82 %), до роботи у творчій групі та
тимчасових творчих колективах, постійно діючих семінарах, практикумах, тренінгах (72,3 %)
тощо. Перспективи розвитку гімназії в подальшій експериментальній діяльності відзначають
42,5 % респондентів, у розвитку компетентнісного підходу в освітньому процесі (57 %),
широкому застосуванні сучасних технологій в освітньому процесі (97,6 %).
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Інструктивно-методична нарада для представників закладів освіти – учасників
Міжнародного моніторингового дослідження PISA Волинської області «Анкета навчального
закладу: кількісні характеристики закладу освіти – учасника PISA–2018».
20 травня, Корнейко А. О.
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».
11 квітня, відділ ЗНО та МД
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
Відділ ЗНО та моніторингових досліджень спільно з органами управління освітою на
місцях провели необхідну роботу щодо організованого проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2019 році. Усі етапи ЗНО відбулися згідно з нормами і вимогами нормативних
документів, із дотриманням визначених термінів.
3.1. Нормативне забезпечення ЗНО–2019 та ЗНО–2020.
Відділом ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО підготовлено:
– проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо підготовки і проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у 2019 та у 2020 роках;
– 10 проєктів наказів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації та спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА і
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти з питань організації
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та адміністрування процедур зовнішнього незалежного оцінювання у закладах освіти
Волинської області (додаток 1).
Протягом року, Корнейко А. О.
3.2. Підготовча робота до організації процедур ЗНО–2019.
3.2.1. Організовано роботу пункту реєстрації учасників ЗНО – 2019 на базі ВІППО:
розроблено електронний пакет інструктивно-методичних матеріалів для відповідальних за
пункт реєстрації «Реєстраційна програма ЗНО–2019».
08–31 січня, Олевська І. І., Кутовий Р. С.
3.2.2. Забезпечено створення бази даних екзаменаторів та експертів ЗНО–2019:
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 (81 особа), англійської мови
(21 особа); проведено 2 навчально-методичних семінари для зареєстрованих осіб;
організовано тестування екзаменаторів та їх сертифікацію (102 особи).
Лютий–квітень, методисти відділу ЗНО та МД (спільно з ЛРЦОЯО).
3.2.3. Створено мережу пунктів тестування ЗНО–2019:
№
1
2
3
4
5
6

Призначення пункту
Пункти пробного тестування ЗНО
Пункти проведення основної (сертифікаційної) сесії ЗНО
Пункти додаткової сесії
Пункти проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового
вступного випробування з правничих компетентностей здобувачів освітньокваліфікаційного рівня «магістр»
Пункт перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього
незалежного оцінювання (далі – пункт перевірки) з української мови і літератури
Пункт незалежного тестування професійних компетентностей педагогічних працівників
– учасників сертифікації 2019 року

Кількість
46
49
1
4
1
1

Пункти проведення ЗНО–2019 організовано в обласному центрі, містах обласного
підпорядкування та в абсолютній більшості райцентрів області. Серед закладів освіти, на базі
яких створювалися пункти тестування, переважають школи – 82,7 %, однак простежується
збільшення кількості закладів вищої та професійної освіти, які було включено до мережі
пунктів ЗНО (з 13,6 % – у 2018 році до 17,3 % – у 2019 році) (див. діаграму 1).
Діаграма 1
Мережа пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року
у Волинській області (в розрізі типів ЗО), %

Здійснено перевірку пунктів тестування щодо відповідності вимогам УЦОЯО, заповнено
Листи перевірки ППТ та ПТ, Інформаційні карти ППТ та ПТ .
Січень–лютий, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Олевська І. І.
3.2.4. Виконано комплекс заходів з підготовки персоналу ЗНО–2019:
Здійснено добір, навчання, організовано онлайн-тестування і сертифікацію відповідальних
за пункти тестування (52 чол.), помічників, відповідальних за ПТ (52 чол.), уповноважених
осіб УЦОЯО (66 чол.).
Березень–травень, Корнейко А. О.
118

Організовано добір, навчання, інструктаж і сертифікацію старших інструкторів,
інструкторів, чергових пунктів тестування ЗНО–2019 (3500 осіб).
Січень–травень, Корнейко А. О., Приймачук Л. О.
(спільно з відповідальними за ЗНО в містах, районах області)
Персонал пунктів тестування представлений здебільшого педагогами закладів загальної
середньої освіти, однак помітною є тенденція до збільшення частки працівників закладів
професійно-технічної та вищої освіти (див. діаграму 2).
Діаграма 2
Персонал пунктів тестування ЗНО–2019, %

3.2.5. Організовано роботу пункту перевірки відкритої частини сертифікаційної роботи
ЗНО з української мови і літератури на базі Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 1
Луцької міської ради. Керівником пункту перевірки призначено методиста відділу
гуманітарних дисциплін Сову О. О. До роботи залучено 71 екзаменатора та 5 старших
екзаменаторів. Перевірено 8836 робіт.
27 травня – 06 червня, відділ ЗНО та МД (спільно з ЛРЦОЯО)
3.3. Проведення ЗНО–2019. Загальні результати.
Основна сесія ЗНО відбувалася з 21 травня до 13 червня 2019 року. Під час сесії в області
проведено 32 312 тестувань. Пункти тестування відвідали 97,5 % абітурієнтів. Найнижча
явка в області зафіксована на тестуванні з хімії (87,8 %).
Через порушення процедури тестування 22 абітурієнти були позбавлені права роботи над
тестом. Через відсутність документів, що засвідчують особу, на пункти тестування не були
допущені 4 абітурієнти.
Для проходження основної сесії ЗНО у 2019 році в області було зареєстровано 11 295
учасників.
56,4 % загальної кількості зареєстрованих – випускники закладів загальної середньої
освіти поточного року (6367 осіб). Учасники з числа учнів та студентів закладів професійної
освіти, а також студенти коледжів складають відповідно 11,5 % та 26,6 % (1304 та 3002
особи). Найменше зареєструвалося з числа випускників минулих років (див. діаграму 3).
Діаграма 3
Склад учасників ЗНО–2019, %
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Для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускники Волинської
області після української мови (99,8 %) найбільше обирали історію України (78,0 %) та
географію (41,1 %). (Див. графік 1.)
Графік 1
Порівняльні дані про навчальні предмети, що були обрані випускниками
для проходження ДПА у формі ЗНО, %

Аналізуючи статистичні дані зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, можна
відзначити, що за рядом основних показників Волинська область демонструє на тлі
всеукраїнських даних результати середнього та вище середнього рівня.
В ході ЗНО 2019 року волинські учасники здобули 16 оцінок 200 балів, що на 10 більше,
ніж у 2018 році.
Перелік закладів освіти, випускники яких отримали 200 балів на ЗНО–2019
№

Предмет

1

Українська мова
і література

2
3

Математика
Математика

4

Математика

5

Німецька мова

6

Біологія

7

Біологія

8

Історія України

9
10
11

Хімія
Хімія
Хімія

12

Хімія

13

Хімія

14

Хімія

15

Хімія

16

Хімія

Заклад освіти
Примітка
Опорний освітній заклад «Навчально-виховний комплекс
“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія”
смт Голоби» Ковельського району Волинської області
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
2 випускники
комплекс № 9 Луцької міської ради»
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради
Нововолинська гімназія Нововолинської міськради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради
Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської
обласної ради
Навчально-виховний комплекс «ЗОШ І–ІІІ ступенів – ліцей»
№ 1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1
Луцької міської ради Волинської області
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»

120

3 випускники

За результатами учасників, які здобули високі бали (в діапазоні 160–200) з усіх предметів,
Волинська область потрапила до топ-6 областей України, а за підсумками тестувань з фізики,
математики, англійської мови та географії – до трійки загальноукраїнських лідерів. Варто
зазначити, що за кількістю високих та найвищих результатів з фізики Волинь займає перше
місце в країні серед усіх областей.
Рейтинги Волинської області за результатами ЗНО
в діапазоні 160–200 балів у розрізі предметів
№
з/п

Предмет*

Сумарна к-сть високих результатів
ЗНО з предмета (160–180; 180–200)
у волинських випускників, %

Місце Волинської області
у загальному рейтингу
областей з предмета

1
2
3
4
5
6
7
8

Українська мова і література
Історія України
Математика
Англійська мова
Географія
Біологія
Фізика
Хімія

26,4
15,9
24,2
36,3
27,3
22,7
24,9
35,8

5
6
2
2
3
5
1
4

* До аналізу не включено дані з німецької, іспанської та французької мов у зв’язку з незначною кількістю
учасників.

За підсумками проведення в області ЗНО–2019 підготовлено Звіт про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, у Волинській області у 2019 році (розміщено у розділі «Зовнішнє
оцінювання» сайта ВІППО. URL: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2735).
ЗНО для учасників з глибокими порушеннями зору. Із 2019 року запроваджено зовнішнє
незалежне оцінювання для осіб, які використовують у процесі навчання рельєфно-крапковий
шрифт. Для участі у ЗНО–2019 у Волинській області було зареєстровано 2 особи з
порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля.
Під час додаткової сесії зазначені учасники виконували сертифікаційні роботи з
української мови, математики, історії України та біології.
Відповідно до «Інструкції щодо організації роботи пункту проведення зовнішнього
незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі
навчання шрифт Брайля», для проходження ЗНО учасниками зазначеної категорії було
обладнано окремий пункт тестування на базі КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 19». Роботу пункту тестування забезпечував сертифікований персонал.
3.4. Організаційно-підготовчий етап ЗНО–2020:
Розроблено План роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень у Волинській області на 2019/2020 навчальний рік.
27 вересня, Корнейко А. О.,
спільно з Управлінням освіти, науки та молоді ВОДА та ЛРЦОЯО
Організовано добір та призначення відповідальних за проведення ЗНО–2020 у закладах
професійно-технічної та вищої (І–ІІ р. а.) освіти.
До 15 жовтня, Корнейко А. О.
Організовано добір і призначення відповідальних за проведення ЗНО–2020 та
моніторингових досліджень у містах, районах, об’єднаних територіальних громадах області.
До 15 жовтня, Корнейко А. О.
Організовано звірку та оновлення інформаційного наповнення електронної інформаційної
бази «Джуліам» за розділами:
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– ЗЗСО Волинської області;
– ЗВО І–ІІ рівнів акредитації Волинської області;
– ЗПТО Волинської області.
До 03 грудня, Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Оніщук О. Р.
Здійснено координацію роботи з оновлення інформації про заклади освіти Волинської
області у довідниках інформаційно-комунікативної системи УЦОЯО.
03–15 грудня, Корнейко А. О.,
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Оніщук О. Р.
ХІ. Особливості діяльності закладу
1. Робота музею історії освіти Волині
Протягом року в музеї проводилась робота, спрямована на виконання запланованої
виставкової, екскурсійної, пошукової та консультативної діяльності, пов’язаної з
актуальними подіями й пам’ятними датами в громадському, освітньому і культурному житті
педагогічної спільноти Волині та всього суспільства. Матеріалами та фондами музею
користувалися студенти закладів освіти м. Луцька, вчителі-історики навчальних закладів
області та наукові працівники.
1. Проводилася робота зі збереження, систематизації, популяризації науково-педагогічної
та історичної спадщини волинської освіти. Фонди музею збагатилися примірниками
науково-педагогічних видань, краєзнавчої літератури та матеріалами з історії виникнення
навчальних закладів. Так, із різних джерел та від конкретних осіб-дарувальників до музейних
фондів надійшло:
– авторських методичних матеріалів з досвіду роботи – 1 прим.;
– шкільних підручників 1936–1938 рр. – 2 прим.;
– навчальний посібник-монографія із приватної бібліотеки академіка О. В. Киричука – 1 прим.;
– репертуарних збірників шкільної самодіяльності, літературних альманахів окремих
навчальних закладів, збірок учнівських творів у віршах та прозі, збірок творчого доробку
педагогів області – 15 прим.;
– історій шкіл області – 2 прим.
2. Постійно вивчалися та систематизувалися документальні й довідкові матеріали з фондів
музею з метою розширення тематики виставково-експозиційної роботи.
В інтернет-виданнях знайдено і долучено до експозиції копії фотоматеріалів з історії
Луцької української гімназії (1918–1939), які були використані у проведенні екскурсій.
3. Систематично проводились екскурсії згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів. З січня по грудень 2019 року проведено 82 екскурсії для
слухачів курсів ВІППО загальною кількістю 1723 особи.
Протягом року з експозиціями музею ознайомились студенти відділу початкового
навчання та дошкільного виховання Луцького педагогічного коледжу.
4. Виставкова діяльність музею представлена заходами:
1) Постійно діюча (річна) виставка «Історія шкіл області». (Янковенко А. А.)
2) У рубриці «Багатогранність хисту» – виставка авторських робіт майстрині
кушнірського мистецтва В. В. Шніт «Декоративно-ужиткове мистецтво виробів зі шкіри».
(Янковенко А. А.)
3) У рубриці «Педагогічна спадщина» – тематична виставка до 90-річчя з дня народження
доктора педагогічних наук, дійсного члена АПН України, професора Киричука О. В.
(Янковенко А. А.)
4) У рубриці «Портрет педагога» – тематична виставка до Дня захисника України – «Герої
серед нас». (Янковенко А. А.)
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5) У рубриці «Педагогічна спадщина» – виставка «Дорога до професіоналізму. Ідеї та
досягнення райметодкабінету відділу освіти Камінь-Каширського району». (Романчук Г. Д.,
Подшивалкіна Л. П., Янковенко А. А.)
6) У рубриці «Історія ВІППО» – виставка «Дорога до визнання. Журналу волинських
освітян “Педагогічний пошук” – 25!». (Янковенко А. А.)
7) У рубриці «Педагогічна спадщина» – тематична виставка «Профспілка освітян Волині:
75 років на захисті прав освітян». (Янковенко А. А., Романчук Г. Д., Силюк А. М.)
8) У рубриці «Портрет навчального закладу в просторі й часі» – виставка до 80-річчя
Луцького педагогічного коледжу». (Янковенко А. А.)
ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність
1. Робота бібліотеки
Головною метою діяльності бібліотеки Інституту є забезпечення фахових інформаційних
потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння процесу підвищення кваліфікації
педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних, управлінських кадрів освітянської галузі
та створенню високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення
безперервної освіти в Україні шляхом надання вільного доступу до профільної інформації.
Основними завданнями є:
– оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи ВІППО та
інформаційних потреб користувачів;
– аналітичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає
профілю діяльності установи;
– бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та навчального процесу
шляхом повного, якісного 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 39 назв).
Перелік фахових передплатних періодичних видань
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування фахового періодичного видання
Безпека життєдіяльності
Біологія і хімія в рідній школі
Вихователь-методист дошкільного закладу
Вища освіта України
Всесвіт
Всесвітня література в школах України
Географія та економіка в рідній школі
Дивослово
Дошкільне виховання
Джміль
Палітра педагога
Зарубіжна література в школах України
Іноземні мови в школах України
Інформаційний збірник для освітян
Історія в рідній школі
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Роки надходження
2005–2019
2000–2019
2010–2019
2012–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2013–2019
2000–2019

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

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
Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
Початкова школа
Практика управління закладом освіти
Професійно-технічна освіта
Рідна школа
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Трудова підготовка в рідній школі
Українська мова і література в школах України
Учитель початкової школи
Фізика та астрономія в рідній школі
Фізичне виховання в рідній школі
Шкільна бібліотека
Шкільна бібліотека плюс
Радник у сфері державних закупівель
Оборонний вісник

2000–2019
2000–2019
2000–2019
2005–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2005–2019
2010–2019
2000–2019
2000–2019
2005–2019
2010–2019
2000–2019
2005–2019
2000–2019
2000–2019
2012–2019
2000–2019
2000–2019
2000–2019
2005–2019
2019
2018–2019

Станом на 01.12.2019 р. фонд бібліотеки становить 40 759 примірники книг. За звітний
період надійшло 135 книг. Списано 2499 книг.
В науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» працівники бібліотеки
опублікували бібліографічний покажчик «Децентралізація шкільної освіти».
В електронній газеті «Педагогічні роздуми» опубліковані 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.
Протягом року працівники організували і провели: презентацію творчості Олени Пашук,
Тетяни Бондар, Надії Гуменюк, Володимира Лиса, Володимира Шовкошитного, членів
Волинського осередку Спілки християнських письменників України; долучилися до
організації волинезнавчих історико-педагогічних читаннях «590-ліття Луцького з’їзду
монархів: історичні джерела та художня інтерпретація», психолого-педагогічних читань
«Психологічна служба системи освіти Волині у контексті розвитку Нової української
школи», відбулася локація регіональної (не)конференції «mini-EdCampLutsk 2019, секція
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток педагогів в умовах
освітнього середовища післядипломної освіти».
Згідно з планом роботи на допомогу навчальному процесу в бібліотеці діяли тематичні
виставки літератури:
1. Освіта впродовж життя: вміння вчитися – ключова компетентність педагога.
2. Разом на одній землі (100 років тому в Києві відбулося урочисте проголошення Акта
злуки УНР і ЗУНР).
3. За правду, браття, єднаймось щиро,
Єдиний маєм правий шлях… (Леся Українка)
4. Свою Україну любіть,
Любіть її… Во врем’я люте,
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В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть. (Т. Г. Шевченко)
5. Дитинство – світ особливий. (Сучасна українська дитяча література.)
6. День пам’яті та примирення.
7. Уроки державності. (День Конституції України.)
8. Україна і світ. (День Незалежності України.)
9. Медіакультура в освітньому просторі.
10. День захисника України.
11. Мова – душа нації. (День української писемності та мови.)
Книжкові виставки до знаменних дат:
1. Павло Чубинський – вчений, великий патріот України (180 років від дня народження Павла
Платоновича Чубинського (1839–1884), українського етнографа, фольклориста, громадського діяча).
2. Історична проза Юрія Мушкетика (90 років від дня народження Юрія Михайловича
Мушкетика (1929), українського письменника).
3. Класик української літератури (170 років від дня народження Панаса Мирного (Павла
Яковича Рудченка, 1849–1920), українського письменника).
4. Українська берегиня (170 років від дня народження Олени Пчілки (Ольги Петрівни
Косач, 1849–1930), української письменниці, фольклориста, етнографа).
5. Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть! (Т. Г. Шевченко)
(250 років від дня народження Івана Петровича Котляревського (1769–1838), українського
письменника.)
6. Незрівнянний сміхотворець (130 років від дня народження Остапа Вишні (Павла
Михайловича Губенка, 1889–1956), українського письменника, сатирика, гумориста).
Підготовлено виставки літератури: «Мистецтво слова Ніни Горик», «”…в шибку чемно
стукає весна…” – сузір’я верлібрів Тетяни Бондар», «Літературна палітра Олени Пашук»,
«Луцький з’їзд європейських монархів 1429», «”І знову повертаюся до Слова…” Надія
Гуменюк», «Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект».
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. «Децентралізація шкільної освіти» (бібліографічний покажчик).
3. Електронні видання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського.
2. Виставкова діяльність
X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»
14–16 березня 2019 року Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти брав
участь в X Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019», що відбувалася
в Київському палаці дітей та юнацтва. Організаторами заходу були компанія «Виставковий
світ» за підтримки та участю Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації
змісту освіти та Національної академії педагогічних наук України.
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Роботу виставки супроводжувала насичена змістовна тематична програма, яка включала:
конференції, презентації, семінари, тренінги, майстер-класи та інше. Освітяни й науковці
з різних регіонів країни обговорили нагальні проблеми модернізації галузі, шляхи інтеграції
до європейського освітнього простору.
Досвід ВІППО був представлений на круглому столі «Професійний розвиток педагогів в
умовах Нової української школи» 14 березня 2019 року для науково-педагогічних
і педагогічних працівників навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти,
методистів методичних служб районних (міських) методичних кабінетів, відповідальних
за методичну роботу в ОТГ, педагогів.
Під час круглого столу учасники мали змогу обговорити такі питання:
– професійний розвиток педагогів в умовах інноваційного середовища Нової української
школи;
– готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;
– розвиток професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи;
– забезпечення випереджувального характеру навчання у системі післядипломної освіти
та розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних потреб педагогів.
Сертифікат доповідача круглого столу одержали: Олешко П. С., ректор ВІППО, кандидат
історичних наук, доцент.; Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи, кандидат
педагогічних наук, доцент; Шинкарук І. В., завідувач відділу новацій та передових
педагогічних технологій; Григор’єва Н. В., завідувач відділу природничих дисциплін; Майко
С. М., методист відділу новацій та передових педагогічних технологій.
У конкурсі з тематичної номінації «Розвиток професійної компетентності педагогічних
працівників у системі неперервної освіти» Волинський інститут післядипломної педагогічної
освіти отримав золоту медаль та диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків
у реформуванні національної сфери освіти та науки.
Інформацію про діяльність ВІППО внесено до офіційного каталогу «Сучасні заклади
освіти – 2019».
Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»
та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»
22–24 жовтня 2019 р. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
презентував свою діяльність на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній
освіті» та Десятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», які відбулася
у Київському палаці дітей та юнацтва.
«Інноватика в сучасній освіті» ‒ професійний форум освітніх, наукових і науковотехнічних інновацій в Україні, на якому широко представлені інноваційні досягнення галузі
освіти. Це ефективний майданчик для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду,
обговорення освітніх проєктів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних
технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле для ділових
контактів із розвитку науково-технічних досліджень, обговорення аспектів упровадження
сучасних технологій, методик безпосередньо в навчальний процес.
У виставці взяли участь 560 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів,
регіональних та муніципальних органів управління освітою, видавництв, підприємницьких
структур, що забезпечують засобами навчання галузь освіти, з усіх регіонів України, а також
учасники з Польщі, США, Франції та Білорусі. Це, зокрема: 97 закладів вищої, передвищої
та післядипломної освіти; 329 закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти; 110 закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 24 виробники
та дистриб’ютори сучасних засобів навчання, електронних проєктів, програм та рішень для
галузі освіти, видавництв, інтернет-проєктів.
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23 жовтня ВІППО для науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних
закладів системи післядипломної педагогічної освіти проведено круглий стіл на тему:
«Підготовка педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти:
виклики та перспективи».
Питання, що були винесені на обговорення в рамках круглого столу:
– регіональна післядипломна педагогічна освіта як умова забезпечення якісних освітніх послуг;
– інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах реформування освітньої
галузі;
– формування здоров’язбережної компетентності вчителя як ресурс забезпечення якості освіти;
– формування інформаційно-методичного простору – складова модернізації освіти;
– інноваційний підхід до розвитку педагогічної майстерності та творчої ініціативи педагогів.
Результати виставки:
За підсумками виставки «Інноватика в сучасній освіті» ВІППО нагороджений золотою
медаллю та дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти.
Сертифікат доповідача круглого столу одержали: Олешко П. С., ректор, кандидат
історичних наук, доцент.; Вітюк В. В., проректор з науково-методичної роботи, кандидат
педагогічних наук, доцент; Шинкарук І. В., завідувач відділу новацій та передових
педагогічних технологій; Поліщук Н. А., завідувач науково-дослідною лабораторією освітніх
інновацій та координації діяльності РМК (ММК); Рубльова Н. О., завідувач відділу
інформаційного забезпечення освіти.
Інформацію про діяльність ВІППО внесено до офіційного каталогу виставки.
ХХІV обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині»
З 12 по 29 березня 2019 року на базі ВІППО проведено ХХІV обласну виставку
дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».
Педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти, районних і міських методичних кабінетів, Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти представлено 624 роботи за номінаціями:
1) природознавство – 302 (біологія – 85, екологія – 13, хімія – 49, географія – 75,
природознавство – 10, фізика – 62, астрономія – 8);
2) математика – 155;
3) освіта дітей з особливими потребами – 69 (спеціальна освіта – 32, інклюзивна освіта – 37);
4) управління закладами освіти – 74.
Оргкомітетом і журі проведено значну роботу щодо організації виставки та оцінювання
робіт. Членами журі відзначено новизну та актуальність тем робіт, представлених
на виставку, практичне спрямування методичних посібників, рекомендацій та розробок,
авторських програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів і гурткових занять,
електронних навчальних посібників тощо.
Матеріали виставки відповідають вимогам державних освітніх стандартів, мають високий
рівень естетичного оформлення та практичного спрямування.
Участь у виставці взяли освітяни з усіх районів, міст обласного значення та двадцяти
об’єднаних територіальних громад. Найактивнішими були педагоги Камінь-Каширського,
Ківерцівського, Любешівського, Любомльського, Локачинського і Рожищенського районів,
міст Луцька та Ковеля.
Найкращий якісний показник участі у виставці продемонстрували методичні кабінети
м. Луцька (46 %) і м. Ковеля (42 %), Турійського (40 %), Луцького (38 %), Камінь-Каширського
(34 %), Горохівського і Локачинського (по 33,3 %), Ківерцівського (33 %) районів.
За результатами виставки відзначено 190 робіт та нагороджено дипломами І, ІІ, та ІІІ
ступенів.
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У рамках виставки працювали воркшопи (майстерні продуктивної праці) «Сучасні тренди
в освіті. Ділимось досвідом» за такими номінаціями:
– природознавство (природознавство, астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія);
– математика (алгебра, геометрія);
– управління навчальними закладами;
– освіта дітей з особливими потребами (спеціальна та інклюзивна освіта).
За підсумками виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та методичних
матеріалів освітян Волині. Усі відзначені матеріали презентуються у бібліотеці Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти, що дає можливість слухачам курсів
підвищення кваліфікації, педагогам області ознайомитися з кращими надбаннями освітян
Волині. Виставка сприяє створенню умов для вдосконалення фахової майстерності
педагогічних кадрів, популяризації перспективного педагогічного досвіду, впровадженню
новітніх технологій у педагогічну практику, ознайомленню громадськості Волині
з досягненнями педагогічних колективів області.
3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти
3.1. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».
Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника «Педагогічний
пошук». Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16484-4956 ПР від
27.02.2010) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).
Електронна версія часопису «Педагогічний пошук» систематично розміщується на сайті
наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації
журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних «Україніка».
Журнал виходить із електронним доповненням, де вміщуються багатоілюстровані
методичні матеріали. Видається щоквартально.
Автори видання – науковці, керівники і працівники шкіл, позашкільних навчальних
закладів, освітніх установ області.
Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення педагогів
Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська школа,
краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються у наукових та
методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних працівників, зростанню
їх фахової майстерності.
Серед авторів публікацій – працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та кандидати
наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-практики, студентство.
Діаграма 1
Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Автори

К-сть
публікацій
Доктори наук
5
Кандидати наук
30
Науково-педагогічні працівники
21
Вчителі-практики
37
Вихователі
1
Аспіранти
2
Студенти
3
Інші
3

%

%

5
29
21
36
1
2
3
3

Більшість публікацій – методичні,
прикладного спрямування, створені на
досвіді кращих педагогів області.
Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування.
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Діаграма 2
Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Автори
Працівники ВІППО
Працівники ВІППО у
співавторстві з іншими
дописувачами
Інші дописувачі

К-сть
публікацій
41
3

52

Діаграма 3
Представлення тематичних напрямків публікацій
Навчальний предмет
Українська мова і література
Англійська мова
Французька мова
Зарубіжна література
Історія України
Математика
Фізика
Хімія
Біологія
Географія
Економіка
Образотворче мистецтво
Захист Вітчизни
Основи здоров’я
Християнська етика
Дошкілля
Позашкілля
Інклюзивна освіта
Профтехосвіта
Волинезнавство

К-сть

%

5
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
10

12
2
5
5
5
5
7
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
5
5
24

%

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.
Діаграма 4
Розподіл друкованих статей за регіонами
Назва міста, району
м. Луцьк
м. Ковель
м. Володимир-Волинський
м. Нововолинськ
Луцький р-н
Ківерцівський р-н
Ратнівський р-н
Рожищенський р-н
Старовижівський р-н
Шацький р-н
Інші регіони України

%

К-сть %
53
67
4
5
3
4
4
5
2
3
3
4
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6
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Протягом року працівниками відділу вивчався попит читачів педагогічної періодики та
технологія поліграфічного виробництва, здійснювалось оформлення передплати,
розповсюдження видання та документів бухгалтерської звітності.
Основні етапи роботи працівників відділу стосовно випуску
науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» № 1 (101) – 4 (104):
1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування).
2. Робота з авторами статей, їх консультування.
3. Правка коректури (чотири коректури); перевірка відповідності набраного тексту
оригіналові; виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, неправильної
розбивки тексту на абзаци; погодження з літературним редактором помічених стилістичних
похибок; перевірка правильності набору тексту, заголовків, приміток, інших виділених
частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок
технічного редактора; вказівки щодо набору формул, рисунків, багатозначних чисел,
графіків, таблиць, діаграм. Коректування та переклад анотацій і ключових слів англійською
мовою. Звірка відповідності набраного тексту оригіналу при читанні коректури.
4. Літературне редагування науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».
5. Макетування журналу, дизайн та верстка. Вичитка верстки журналу.
6. Підготовка і виготовлення електронного огляду та доповнення до журналу на сайті
ВІППО (URL: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk).
7. Створення HTML-сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» та
медіадодатків в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
8. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника
«Педагогічний пошук».
9. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій, ведення журналів
обліку оригіналів статей та рецензій на статті) тощо.
10. Підготовка вимог до оформлення та подання авторських оригіналів у науковометодичний вісник «Педагогічний пошук» та матеріалів до розміщення на сайті Інституту,
офіційній сторінці ВІППО у «Фейсбуці», виготовлено тематичний буклет для
розповсюдження серед потенційних дописувачів.
3.2. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми».
Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, робота з авторами, консультації
щодо написання матеріалів, підготовка матеріалів до верстки, дизайн, верстка та онлайнпублікація на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали газети
вчителі можуть використовувати у шкільній та позакласній роботі (URL:
http://vippo.org.ua/newspaper.php). (Протягом року, Гребенюк М. П., Гаврилюк Т. В.)
3.3. Робота над поточною документацією ВІППО.
– Інформаційно-видавничий супровід учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів,
конференцій, семінарів, круглих столів тощо (набір, редагування, друк програм,
сертифікатів, банерів, бейджів та ін.).
– Друкування грамот, подяк, дипломів, довідок-подань, листів та іншої поточної
документації (перевірка правильності набору наказів, звітів, планів, грамот, подяк, листів,
буклетів та інших документів, виправлення помилок).
– Розробка і дизайн логотипів, емблем, банерів, обкладинок науково-методичних
матеріалів для потреб Інституту.
– Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні
друкованих матеріалів відділів і кафедр (за погодження з ректоратом).
– Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО, обробка й оприлюднення
цифрової інформації.
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– Робота із засобами масової інформації: підготовка пресрелізів, запрошення журналістів
на заходи.
– Підготовка вітань до свят, знаменних подій тощо.
– Підготовка та форматування поточної документації щодо господарської діяльності
Інституту (за запитом).
– Допомога в поточній роботі працівникам Інституту (друк, сканування, ксерокопіювання,
робота з електронною поштою, цифровими носіями).
– Зведення, верстка, коректура, додрукарська підготовка та друк загальноінститутського звіту
ВІППО за поточний і плану ВІППО на наступний роки. (Протягом року, працівники ВІЗО.)
3.4. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо.
1. Виготовлення програм, бейджів, запрошень; редагування документації та матеріалів
для підготовки і проведення науково-методичних семінарів, конкурсів, турнірів, виставок,
конференцій і т. ін.:
– Всеукраїнського семінару-практикуму завідувачів кабінетів фізики та астрономії
інститутів післядипломної освіти «Особистісне та професійне зростання учителя фізики в
умовах неперервної освіти»;
– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
– Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка;
– Міжнародної науково-практичної конференції «Залучення учнів до здорового способу
життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через
Всеукраїнський проєкт “JuniorZ”»;
– Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»;
– XХІV обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки
педагогів Волині»;
– регіональних учнівських предметних олімпіад;
– заходів до днів науки у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти;
– волинезнавчих історико-педагогічних читань «Луцький з’їзд монархів: історичні
джерела та художня інтерпретація»;
– волинезнавчих історико-педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів:
талановита матір талановитих дітей»;
– психолого-педагогічних читань «Психологічна служба системи освіти Волині у контексті
розвитку Нової української школи», присвячених пам’яті академіка О. В. Киричука;
– ХХVІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків.
2. Друк програм, сертифікатів, збірників матеріалів конференцій, бейджів тощо.
3. Фото- та відеофіксація заходів, оприлюднення результатів, розміщення інформації на
сайті ВІППО та сторінці Інституту у «Фейсбуці».
4. Висвітлення проведених заходів у ЗМІ та Інтернеті (підготовка пресрелізів, написання
інформаційних повідомлень про захід, запрошення ЗМІ, проведення пресконференцій, запис
інтерв’ю). (Протягом року, працівники ВІЗО.)
3.5. Випуск науково-методичних видань ВІППО.
Друк, форматування, читання коректури, дизайн, правка та верстка:
1. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: методичні
рекомендації / уклад. М. П. Гребенюк, Г. З. Шевчук. Луцьк, 2019. 40 с.
2. Освітній моніторинг як технологія стратегій розвитку обдарованої особистості учня в
умовах
післядипломної
педагогічної
освіти:
методичні
рекомендації
/
уклад. А. В. Миколайчук. Луцьк: ВІППО, 2019. 84 с.
3. Камінська В. В. Основи музейної діяльності в закладах загальної середньої освіти:
навч.-метод. матеріали. Луцьк: ВІППО, 2019. 144 с.
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4. Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів
навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ»: матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2019 р., м. Луцьк) / уклад.: О. Ю. Дикий. Луцьк:
Волинський ІППО, 2019. 192 с.
5. Ігрова діяльність у групі подовженого дня / уклад. Р. Є. Барановська. Луцьк: ВІППО,
2019. 84 с.
6. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього
середовища: матеріали фестивалю інновацій (22 травня 2019 р., м. Луцьк) / уклад.
Н. А. Поліщук. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. 160 с.
7. Компетентнісні уроки: навчальні матеріали / уклад. В. В. Вітюк, Н. М. Ткачук. Луцьк:
Волинський ІППО, 2019. 344 с.
7. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
освіти (теоретико-методичний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка,
Н. М. Ткачук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 308 с.
8. Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект: матеріали обласної
науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р., м. Луцьк) / упоряд.: Н. В. Григор’єва,
Л. М. Мацюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. 282 с
9. Учнівські олімпіади в освітньому просторі регіону: результативність, аналітика,
перспективи (збірник інформаційно-аналітичних матеріалів) / уклад. А. В. Миколайчук.
Луцьк: Волинський ВІППО, 2019. 36 с.
4. Висвітлення в засобах
та педагогічного досвіду регіону
№
з/п
1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

масової

Назва ЗМІ
Волинське телебачення
Sfera-TV Lutsk URL: http://sferatv.com.ua/index.php?m=news&d=view&ni
d=76416
Телерадіокомпанія «Аверс»
12 канал. URL:
https://12kanal.com/olimpiadi-krok-douspishnogo-majbutnogo/
Волинське телебачення
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/skilky
-na-volyni-koshtuvatyme-probne-zno/
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/yakosnovnyy-predmet-zno-matematykuvyprobovuvatymut-z-nastupnoho-ro/
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/volyn
ski-pedahohy-iaki-proydut-atestatsiiuotrymaiut-20-nadbavky-do-zarplaty/
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/120218-navolyni-mozhna-bude-sklasty-zno-z-biologiishryftom-brajlia
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/120217-navolyni-probne-testuvannia-z-inozemnyhmov-bude-lyshe-u-lucku-i-koveli

інформації

досягнень

педагогічної

науки

Дата публікації
Назва матеріалу
(передачі тощо)
09 січня
«Зміни до порядку реєстрації на ЗНО–
19» (Корнейко А. О.)
10 січня
Новини Волині. Сюжет «ІІІ етап
всеукраїнських учнівських олімпіад
розпочався»
11 січня
Новини про реєстрацію на пробне
(Корнейко А. О.)
11 січня
Новини. Сюжет «Олімпіади – крок
до успішного майбутнього»
14 січня
25 січня

«Тема дня». Пробне ЗНО–2019
Скільки на Волині коштуватиме пробне
ЗНО

25 січня

Математику як основний предмет ЗНО
випробовуватимуть з наступного року

25 січня

Волинські педагоги, які пройдуть
атестацію, отримають 20 % надбавки
до зарплати

25 січня

На Волині можна буде скласти ЗНО
з біології шрифтом Брайля

25 січня

На Волині пробне тестування
з іноземних мов буде лише у Луцьку
і Ковелі
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11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

28

Перший канал соціальних новин. URL:
https://pershyj.com/p-volinyani-zmozhutsklasti-zno-z-biologiyi-shriftom-brailya34090
Перший канал соціальних новин. URL:
https://pershyj.com/p-de-i-koli-na-volinividbudetsya-probne-zno-34086
Волинь-нова
https://www.volyn.com.ua/news/120437-navolyni-mozhna-bude-sklasty-zno-z-biolohiishryftom-brailia
Телерадіокомпанія «Аверс»
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/132794my-povynni-robyty-zhyttia-pedagogivuchniv-i-batkiv-komfortnishym--savchenko
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/123053probne-zno-2019-pryiemnyj-bonus-dliauchasnykiv-z-volyni
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/123048-navolyni-4-uchasnykam-zno-vidmovyly-vreiestracii
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/123057probne-zno-na-volyni-de-koly-i-schopotribno
Волинь online. URL:
https://volynonline.com/u-koveli-vpersheprohodiv-final-vseukrayinskogo-konkursuuchiteliv-foto/
Офіційний сайт Ковельської міської
ради. URL:
http://www.kovelrada.gov.ua/news7293.html
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/135360na-volyni-prohodyt-final-vseukrainskogokonkursu-uchytel-roku-2019
Ковель Post. URL:
https://kovelpost.com/news/4251
Район Ковель. URL:
https://kowel.rayon.in.ua/news/139148-ukoveli-vidbuvaetsia-final-vseukrayinskogokonkursu-uchitel-roku-2019
Ковель Post. URL:
https://kovelpost.com/news/4264
Волинь online. URL:
https://volynonline.com/vinnichanka-stalaperem ozhnitseyu-vseukrayinskogokonkursu-uchitel-roku-2019-u-koveli-foto/
Офіційний сайт Ковельської міської
ради. URL:
http://www.kovelrada.gov.ua/news-7333.html
Ковель Post. URL:
https://kovelpost.com/news/4311

25 січня

Волиняни зможуть скласти ЗНО
з біології шрифтом Брайля

25 січня

Де і коли на Волині відбудеться пробне
ЗНО

26 січня

На Волині можна буде скласти ЗНО
з біології шрифтом Брайля

28 січня
27 лютого

«З питань ЗНО–2019» (Корнейко А. О.)
Ми повинні робити життя педагогів,
учнів і батьків комфортнішим, –
Савченко

13 березня

Пробне ЗНО–2019: новація для учасників
з Волині

13 березня

На Волині 4 учасникам ЗНО відмовили
в реєстрації

13 березня

Пробне ЗНО на Волині:
де, коли і що потрібно

05 квітня

У Ковелі вперше проходив фінал
всеукраїнського конкурсу учителів. Фото

05 квітня

У Ковелі вперше проходить фінал
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019»

05 квітня

На Волині проходить фінал
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019»

05 квітня

У Ковелі проходить фінал всеукраїнського
конкурсу «Учитель року–2019»
У Ковелі відбувається фінал
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019»

Район Ковель. URL:
https://kowel.rayon.in.ua/news/140905vinnichanka-u-koveli-stala-naikrashchoiuvchitelkoiu-geografiyi-v-ukrayini

13 квітня

06 квітня

08 квітня
12 квітня

12 квітня
12 квітня
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Боротьбу за звання кращого географа
року продовжують 12 освітян
Вінничанка стала переможницею
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019» у Ковелі. Фото
У Ковелі оголошено переможця
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019» у номінації «Географія»
У Ковелі оголошено переможця
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019» у номінації «Географія»
Вінничанка у Ковелі стала найкращою
вчителькою географії в Україні

29

30

Волинь Post. URL:
13 квітня
http://www.volynpost.com/news/135849-ukoveli-vyznachyly-peremozhciavseukrainskogo-konkursu-uchytel-roku2019
Ковель Post. URL:
14 квітня
https://kovelpost.com/news/4317

31

Волинське телебачення

15 травня

32

Телерадіокомпанія «Аверс»

20 травня

33

ТРК Аверс. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=ATM8
X3PjME4
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/143014luchanyn-iakyj-pershym-sered-ukrainciv-zsyndromom-dauna-zdobuv-vyschu-osvituotrymav-robotu
UA: Волинь. URL:
https://vo.suspilne.media/news/31132
12 канал. URL:
https://12kanal.com/istoryk-z-syndromomdauna-z-lutska-znajshov-robotu/
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/131220-ulucku-bakalavr-istorii-iz-syndromom-daunaotrymav-robotu-ekskursovoda-v-muzei
Район Луцьк. URL:
https://lutsk.rayon.in.ua/news/164834-luchaniniz-sindromom-dauna-znaishov-robotu
ТСН. Новини.URL:
https://tsn.ua/ukrayina/pershiy-ukrayinecvipusknik-iz-sindromom-dauna-znayshovrobotu-za-fahom-1381182.html
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/145235pokazaly-pershi-robochi-dni-luchanynaiakyj-pershyj-v-ukraini-z-syndromomdauna-zdobuv-vyschu-osvitu-video
UA: Волинь. URL:
https://vo.suspilne.media/news/34506?fbcli
d=IwAR2oXDyPvXv66ESA_p6Z_jc11120
hu7mkSLg8fRNTSaqB2cUosmyvFR7P3c
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/138112volynski-pedagogy-sklaly-zno-video
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/151412volynski-vchyteli-sklaly-zno-video
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/151413shkoliarka-z-volyni-zdobula-bronzu-namizhnarodnij-olimpiadi
Нововолинськ соm URL:
http://xn--b1aasidjedbb0byj.com.ua/2019/11/01/
novovolynska-shkolyarka-zdobula-bronzu-namizhnarodnij-olimpiadi/?fbclid=IwAR39wWv
1AfXIgMGVPo7Z4uu-tjSOQ4wADhmWuyjfSosFnRtj775b7HAhxM

19 липня

34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

19 липня

19 липня
20 липня

У Ковелі визначили переможця
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2019»
Для фіналістів всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року–2019» у Ковелі
влаштували майстер-клас «Великодні
сувеніри»
Новини по розширеній нараді з питань
готовності до ЗНО–19 (Корнейко А. О.)
Новини, сюжет «Стартує ЗНО–19»
(Корнейко А. О.)
З новими силами до роботи: лучанин
із синдромом Дауна ознайомився із своїм
робочим місцем
Лучанин, який першим серед українців
з синдромом Дауна здобув вищу освіту,
отримав роботу
Історик із синдромом Дауна влаштувався
на роботу
Історик з синдромом Дауна з Луцька
знайшов роботу

20 липня

У Луцьку бакалавр історії із синдромом
Дауна отримав роботу екскурсовода
в музеї

20 липня

Лучанин із синдромом Дауна знайшов
роботу

19 липня

Парубку із синдромом Дауна
запропонували роботу після здобуття
вищої освіти

14 серпня

Показали перші робочі дні лучанина,
який перший в Україні з синдромом
Дауна здобув вищу освіту. Відео

14 серпня

Богдан Кравчук розповів про свій
робочий день

01 листопада

Волинські педагоги склали ЗНО. Відео

01 листопада

Волинські вчителі склали ЗНО. Відео

01 листопада

Школярка з Волині здобула «бронзу»
на міжнародній олімпіаді

01 листопада

Нововолинська школярка здобула бронзу
на Міжнародній олімпіаді
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01 листопада

Волинянка виборола «бронзу»
на Міжнародній олімпіаді в Румунії.
Фото

15 листопада

Коли волинянам реєструватися на ЗНО:
дати

15 листопада

Коли буде відомий перелік предметів
для кожної спеціальності на ЗНО–2020

15 листопада

Яким буде ЗНО–2020 на Волині: новації

15 листопада

ЗНО–2020 буде доступним для осіб
з особливими потребами

15 листопада

Яким буде ЗНО–2020: предмети, правила
вступу до вишів та пробне тестування

15 листопада

Підсумки ЗНО–2019: 16 волинян
отримали найвищий бал

15 листопада

Волинь – у топі областей за результатами
ЗНО

15 листопада

Яким буде ЗНО–2020: усе, що треба
знати волинянам

15 листопада

Анонсували нову сесію зовнішнього
незалежного оцінювання
Новини. Сюжет «Які новації очікують
випускників на ЗНО–2020»

57

Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/138151volynianka-vyborola-bronzu-namizhnarodnij-olimpiadi-v-rumunii-foto
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/139072-kolyvolynianam-reiestruvatysia-na-zno-daty
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/139069koly-bude-vidomyj-perelik-predmetiv-dliakozhnoi-specialnosti-na-zno-2020
Волинь 24. URL:
https://www.volyn24.com/news/139067iakym-bude-zno-2020-na-volyni-novacii
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/zno2020-bude-dostupnym-dlia-osib-zosoblyvymy-potrebamy/
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/yaky
m-bude-zno-2020-predmety-pravylavstupu-do-vyshiv-ta-probne-testu/
Волинські новини. URL:
https://www.volynnews.com/news/all/pidsu
mky-zno-2019-16-volynian-otrymalynayvyshchyy-bal/
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/152307volyn--u-topi-oblastej-za-rezultatamy-zno
Волинь Post. URL:
http://www.volynpost.com/news/152306iakym-bude-zno-2020-use-scho-trebaznaty-volynianam
UA: Волинь. URL:
https://vo.suspilne.media/news/47288
ТРК Аверс. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=b8V_H
0m8zz0
Телерадіокомпанія «Аверс»

58

Волинське телебачення

27 листопада

59

Волинське телебачення

28 листопада

60

Національна суспільна телерадіокомпанія 28 листопада
України, Волинська регіональна дирекція
Громадське інтерактивне телебачення
28 листопада

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56

61

16 листопада
26 листопада

«Тема дня». Підготовка до ЗНО–2020
(Корнейко А. О.)
ЗНО–2020. До чого готуватися
випускникам?
Передача з Микитою Цибар по питаннях
ЗНО–2020 (Корнейко А. О.)
Новини, сюжет «Нарада з питань ЗНО–
2020 відбулася у ВІППО»
Зміни у ЗНО–2020 (Корнейко А. О.)

5. Видавнича діяльність за рік
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 259 наукових та
науково-методичних праць.
Кількість статей у виданнях, що входять
до провідних міжнародних наукометричних баз даних
WoS
Scopus
РИНЦ
Google Scholar
Інші (назви)
Index Copernicus international

135

Кількісний прояв показника

2
5
2
1

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

Кількісний прояв показника
259
2
2
11
6
1
14
10
194
23
16
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ХІII. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
Проведено капітальний ремонт покрівлі (гідроізоляційне перекриття) учбоволабораторного корпусу та побутових приміщень Інституту.
Завершено ремонт центрального входу в Інститут з улаштуванням пандуса.
Проведено поточний ремонт в аудиторіях № 34, № 44, № 49 та кабінетах № 23, № 27,
№ 41 та двох кімнатах в приміщені Інституту на першому поверсі.
Облаштовано в приміщені Інституту їдальню на першому поверсі.
Зміцнюючи матеріально-технічну базу Інституту, доукомплектовано необхідним
сучасним комп’ютерним обладнанням аудиторії, відділи та кафедри Нової української
школи. Замінено меблі в аудиторіях та лабораторіях приміщень НУШ.
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З метою дотримання режиму постійної економії енергоносіїв проводиться робота з
питань енергозбереження серед працівників Інституту, слухачів курсів. Замінено частину
світильників на енергоекономні.
Постійно проводиться робота з питань дотримання вимог нормативних документів з
питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки з урахуванням специфіки
приміщень ВІППО. Проводяться вступні інструктажі зі слухачами курсів у перший день
заїзду та реєстрації.
Проведено роботу з благоустрою території Інституту та території спільного користування,
прокладено бруківку на проході до Інституту.
З метою поліпшення умов проживання і побуту слухачів у гуртожитку Інституту
проведено ремонт в кімнатах, замінено частину сантехніки та зроблено декільна номерів з
покращеними умовами проживання.
Відремонтовано частину підвального проміщення під спортивний майданчик та
обладнано спортивним інвентарем для проведення навчань НУШ.
ХIV. Прогнозування розвитку
В контексті реформування галузі важливими напрямами роботи колективу Інституту є:
– забезпечення наступності в організації науково-методичного супроводу впровадження
нового стандарту початкової освіти та підготовки педагогів до роботи в умовах НУШ,
здійснення мобільного інформування про зміни в освітньому процесі початкової освіти та
надання методичних рекомендацій щодо їхнього впровадження;
– забезпечення відповідності професійного розвитку педагогів базової, старшої
профільної школи до впровадження нових стандартів;
– розроблення та апробація інноваційних моделей професійного розвитку педагогів із
метою впровадження компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого та
технологічного підходів у шкільному освітньому процесі;
– оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогів щодо використання інноваційних
педагогічних технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, технологій
діалогового, інтерактивного навчання, технологій, пов’язаних із здоров’язбережувальним
навчанням, тощо;
– удосконалення системи розвитку професіоналізму керівників закладів освіти в умовах
автономії та становлення державно-громадської моделі управління;
– забезпечення інноваційного підходу до організації науково-методичної діяльності;
– науково-методичний супровід та координація діяльності експериментальних закладів
загальної середньої освіти регіонального рівня;
– відпрацювання системи управління організаційно-педагогічною діяльністю освітніх
округів, науково-методичною роботою в опорних закладах освітніх округів;
– науково-методичний супровід організації дошкільної освіти та підготовки педагогічних
працівників до впровадження оновленого змісту і запровадження нових педагогічних
технологій; здійснення інноваційної діяльності;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо побудови ефективної
системи національно-патріотичного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської
молоді в області;
– забезпечення випереджувального характеру професійного розвитку та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти відповідно до викликів
сучасного розвитку галузі та суспільства;
– модернізація діяльності психологічної служби регіону, в тому числі психологопедагогічного супроводу професійного розвитку педагогів;
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– формування середовища для відкритої освіти, створення єдиного інформаційного
простору, підготовки педагогів до використання ІК-технологій в освітньому процесі;
– розвиток інформаційних мереж та технологій, що використовуються в післядипломній
освіті (хмарні технології, технології дистанційного навчання, соціальні мережі, віртуальні
спільноти тощо);
– побудова ефективної системи управління освітнім процесом за різними формами в
системі післядипломної педагогічної освіти;
– забезпечення випереджувального характеру навчання у системі післядипломної освіти;
– розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних потреб педагогів.
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матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині”» від 05. 03.2019 р. № 105 (Майко С. М.);
– «Про підсумки XXIV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки
педагогів Волині”» від 29. 03.2019 р. № 166 (Майко С. М.);
– «Про проведення ХXV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів “Творчі
сходинки педагогів Волині”» від 10.10.2019 р. № 526 (Майко С. М.);
– «Про проведення третього туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019” в номінації
“Географія”» від 27.03.2019 р. № 154 (Шинкарук І. В.);
– «Про підсумки проведення третього туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019” в
номінації “Географія”» від 07.05.2019 р. № 251 (Шинкарук І. В.);
– «Про підсумки проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2019”» від 07.05.2019 р. № 253 (Шинкарук І. В.);
– «Про затвердження фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель
року – 2019”» від 04.04.2019 р. № 3 (Шинкарук І. В.);
– «Про проведення першого та другого (обласного) турів всеукраїнського конкурсу “Учитель
року – 2020”» від 06.08.2019 р. № 408 (Шинкарук І. В.);
– «Про визначення зон проведення першого туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2020”» від 23.10.2019 р. № 562 (Шинкарук І. В.);
– «Про організацію у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із
запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти “Нова українська школа”» від 26.09.2019 р. № 493 (Романюк С. В.);
– «Про організацію і проведення у 2019 році підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів
загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа”» від 11.10.2019 р.
№ 527 (Романюк С. В.);
– «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів» (Романюк С. В.);
– «Про організацію і проведення в 2019 році підготовки регіональних тренерів-педагогів з
підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти області відповідно до
Концепції “Нова українська школа”» від 26.11.2019 р. № 638 (Романюк С. В.);
– Про реалізацію І етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних закладів
загальної середньої освіти регіонального рівня, травень (Вітюк В. В.);
– Про реалізацію І та ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних
закладів загальної середньої освіти регіонального рівня, жовтень (Вітюк В. В.);
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– Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних закладів
загальної середньої освіти регіонального рівня, жовтень (Вітюк В. В.);
– Про проведення дослідно-експериментальної роботи у 2019–2024 роках та надання закладам
освіти статусу експериментальних закладів загальної середньої освіти регіонального рівня, жовтень,
грудень (Вітюк В. В.);
– «Про проведення І–ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості” у 2019/2020 н. р.»
від 18.11.2019 р. № 623 (Никитюк І. В., Романюк Н. С.);
– «Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека – 2020”» від 11.06.2019 р.
№ 349 (Демкова С. Є., Романюк Н. С.);
– «Про проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики у 2019/2020 н. р» від
31.10.2019 р. № 584 (Остапчук Л. Р.);
– «Про підсумки проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики у
2019/2020 н. р» (Остапчук Л. Р.);
– «Про підсумки участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному
конкурсі “КОЛОСОК” у 2017/2018 навчальному році» від 04 жовтня 2019 р. № 513 (Савош В. О.);
– «Про організацію участі школярів області у Міжнародному природничому інтерактивному
конкурсі “КОЛОСОК” у 2018/2019 навчальному році» від 04 жовтня 2019 р. № 514 (Савош В. О.);
– «Про проведення ХVІ обласної математичної олімпіади імені академіка М. П. Кравчука» від
16.10.2019 р. № 538 (Сусь С. І.);
– «Про підсумки ХVI обласної математичної олімпіади імені академіка М. П. Кравчука» від
30.10.2019 р. № 582 (Сусь С. І.);
– лист про відкриття ХХІV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» від 12.03.2019 р. № 175/02 – 10 (Шинкарук І. В.);
– «Про організацію у 2019 році підвищення кваліфікації вчителів освітньої галузі “Мистецтво” у
зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти “Нова українська школа”» від 0.06.2019 р. № 331 (Червінська Н. Л.);
– «Про проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019” з
предметів духовно-морального спрямування» від 1/9-758 від 12.12.2018 р. (Рудь О. В.);
– «Про підсумки проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2019” з предметів духовно-морального спрямування» від 25.03.2019 р. № 147 (Рудь О. В.);
– «Про проведення тренувально-відбіркових зборів кандидатів на участь у ІV етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018/2019 н. р.» від 31.01.2019 р. № 40 (Миколайчук А. В.);
– «Про затвердження графіка проведення і складу учасників тренувально-відбіркових зборів з
підготовки до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних
технологій у 2018/2019 н. р.» від 14.02.2019 р. № 59 (Миколайчук А. В.);
– «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018/2019 навчального
року» від 01.03.2019 р. № 95 (Миколайчук А. В.);
– «Про участь команд Волинської області, членів журі та оргкомітету в ІV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2018/2019 навчальному році» від 06.03.2019 р. № 107 (Миколайчук А. В.);
– «Про проведення І–ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» від 23.09.2019 р. № 481 (Миколайчук А. В.);
– «Про внесення змін до наказу управління від 23.09.2019 р. № 481» від 28.10.2019 р. № 574
(Миколайчук А. В.);
– «Про затвердження складу журі, експертів-консультантів та предметно-методичних комісій із
підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 н. р.»
від 25.11.2019 р. № 634 (Миколайчук А. В.);
проєкти спільних наказів управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА і Львівського
регіонального центру оцінювання якості освіти:
– «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань у лютому–березні 2019 року» від
28.01.2019 р. № 33/14-о (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання
у 2019 році» від 15.02.2019 р. № 60/23-о (Корнейко А. О.);
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– «Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019
році» від 18.04.2019 р. № 211/41-о (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження пункту перевірки завдань відкритої форми сертифікаційних робіт з
української мови зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році» від 13.05.2019 р. № 270/53-о
(Корнейко А. О.);
– «Про затвердження пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання у
2019 році» від 03.06.2019 р. № 333/75-о (Корнейко А. О.);
– «Про затвердження пунктів проведення єдиного вступного іспиту та єдиного вступного
випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 2019 році» від 07.06.2019 р. № 343/86-о
(Корнейко А. О.)
– «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році» від
27.09.2019 р. № 495/116-о (Корнейко А. О.);
– «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань у листопаді 2019 року» від
06.11.2019 р. № 591/136-о (Корнейко А. О.);
– «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань у грудні 2019 року» від 29.11.2019 р.
№ 647/141-о (Корнейко А. О.).
Протягом року підготовлено проєкти листів управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації:
– лист про закриття ХХІV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» від 27.03.2019 р. № 249/02-10 (Майко С. М.);
– лист про інструктивно-методичну нараду членів фахових журі другого (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» від 04.01.2019 р. № 9 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019» для оцінювання конкурсних випробувань у номінації «Захист Вітчизни» від
17.01.2019 р. № 36 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019» для оцінювання конкурсних випробувань у номінації «Основи здоров’я» від
23.01.2019 р. № 50 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019» для оцінювання конкурсних випробувань у номінації «Географія» від
30.01.2019 р. № 65 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019» для оцінювання конкурсних випробувань у номінації «Вчитель інклюзивного
класу» від 05.02.2019 р. № 85 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження членів фахових журі другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019» для оцінювання конкурсних випробувань у номінації «Французька мова» від
13.02.2019 р. № 114 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про участь в засіданні керівників обласних авторських лабораторій з теми «Педагогічні
інновації в роботі творчого вчителя» від 19.02.2019 р. № 128 /02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист-інформація про переможців ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» від
04.03.2019 р. № 173/02-12 (Шинкарук І. В.);
– лист про відрядження переможців другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019» від 14.03.2019 р. № 198/02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про засідання Школи майстерності «Педагогічний стартап» для учасників та членів
фахових журі туру (обласного) всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» від 10.05.2019 р.
№ 357/02-10 (Шинкарук І. В.);
– лист про організацію та проведення семінару-практикуму для відповідальних за організацію та
проведення першого зонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» від 03.09.2019 р.
№ 593/02-10 (Шинкарук І. В.).
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Протягом року підготовлено методичні рекомендації:
– Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Про проведення Волинської
учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики у 2019/2020 навчальному році» від 31.12.2019 р.
№ 783/02-10 (Остапчук Л. Р.);
– Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з інформатики у 2019/2020 навчальному році» від 30.11.2019 р. № 837/02-10 (Остапчук Л. Р.);
проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації:
– «Про підготовку і проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання» від 08.01.2019 р.
№ 112/17/2-19 (Корнейко А. О.);
– «Про підготовку і проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингових досліджень» (Корнейко А. О.);
інформації:
– на виконання наказу МОН України від 08.05.2019 № 627 «Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей влітку» (Обласне управління освіти, науки та молоді від 15.05.2019 р. № 384/02-14)
(Никитюк І. В.);
– щодо інформаційно-методичного супроводу превентивного виховання (Обласне управління
освіти, науки та молоді від 27.11.2019 р. № 852/02-14) (Никитюк І. В.);
– про підсумки проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) (Романюк Н. С.);
– про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів
загальної середньої освіти (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)
(Романюк Н. С.).

Додаток 2
Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм і проєктів
№
Форма звіту
Назва документа
Відповідальний
(коротко зазначити, що зроблено за рік)
з/п
1 Національна стратегія
Вітюк В. В.
Оновлено зміст підвищення кваліфікації педагогів
розвитку освіти в Україні
щодо використання інноваційних педагогічних
на період до 2021 року
технологій, у тому числі інформаційно(Указ Президента України
комунікаційних технологій, технологій діалогового,
від 25.06.2013 р. № 344/2013).
інтерактивного навчання, технологій, пов’язаних
План заходів з реалізації
із здоров’язбережувальним навчанням, тощо.
Національної стратегії
Створено умови для дистанційного навчання
розвитку освіти в Україні
педагогічних працівників.
на період до 2021 року
Створено ресурсний центр підтримки інклюзивної
(Розпорядження Кабінету
освіти.
Міністрів України
Розпочато упровадження короткотермінових
від 04.09.2013 р. № 686-р)
сертифікаційних програм (тематичні курси,
тренінги, форуми, майстер-класи), метою яких
є підвищення рівня окремих компетентностей
педагогів.
Реалізовано модель професійного розвитку педагогів
в умовах інноваційного освітнього середовища
післядипломної освіти регіону.
За результатами наукових досліджень відповідно
до інноваційних процесів у системі підвищення
кваліфікації педагогічних працівників упроваджено
такі навчальні дисципліни: «Інноваційна
педагогіка», «Тенденції розвитку сучасної освіти»,
«Педагогічна майстерність», «Педагогічна
психологія», «Психологія управління», «Основи
здоров’язбережувальної компетентності педагогів».
Розроблено електронні освітні ресурси для педагогів
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2 Концепція «Нова українська
школа»

Вітюк В. В.

області:
сторінка «Освіта в громадах» (URL: http://vippo.
org.ua/sites.php?name=osvitaotg&page=otg_main);
спільнота у фейсбуці «Підтримка освіти в громадах
Волині» (URL: https://www.facebook.com/groups/
860724354272756/);
електронна реєстрація (URL: http://vippo.org.ua/
index.php?pagename=registration);
Нова українська школа (URL: http://vippo.org.
ua/index.php?pagename=nuschool);
рубрика «Культурно-педагогічний експрес» (URL:
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=silskashkola);
слухачеві (URL: http://vippo.org.ua/index.php?
pagename=plan_grafik);
дискусійна панель «Актуальні питання освітнього
менеджменту» (URL: https://www.facebook.com/
groups/200402174034840/?ref=bookmarks);
група вчителів зарубіжної літератури «Методика
успіху, натхнення, радості!» (URL: https://www.
facebook.com/groups/527443917720055/);
вчителі-полоністи Волині (URL: https://www.
facebook.com/groups/2409449656041771/).
Організовано роботу віртуальних освітянських
спільнот «Вчителі математики Волині», «Юні
математики Волині», «Готуємося до ЗНО
з математики» в соціальній мережі «Фейсбук»
Проведено роботу щодо підвищення кваліфікації
вчителів, які навчатимуть учнів перших класів
у 2020/2021 і 2021/2022 навчальних роках. Всього
з серпня по грудень 2019 року навчанням охоплено:
2040 вчителів початкових класів (60 годин) і 973 педагогів (варіативна складова, 30 годин); 228 асистентів
учителя класів з інклюзивною формою навчання;
40 фахівців ІРЦ; 27 тренерів-педагогів для навчання
керівників ЗЗСО; 151 вчителя фізичної культури
в початкових класах; 104 вчителів інтегрованого курсу
«Мистецтво» (навчальні предмети: музичне мистецтво,
образотворче мистецтво); 588 керівників ЗЗСО.
Підготовлено до роботи у 1–2 класах НУШ 1240
вчителів англійської мови Волинської області;
8 вчителів німецької мови, ще 19 вчителів
підготовлено Британською радою (10 тренерів
та 9 вчителів пілотних шкіл).
Здійснено корекцію навчальних планів курсів
підвищення кваліфікації в контексті реалізації
компетентнісного підходу в освітньому процесі
для усіх категорій слухачів.
Організовано роботу творчої групи в рамках
науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».
Створено інформаційне середовище із методичними
та дидактичними, інформаційними
та відеоматеріалами для особистого і професійного
зростання педагогів області з метою формування
інноваційного освітнього середовища.
Організовано роботу постійно діючого семінару
методистів з виховної роботи районних, міських
методичних кабінетів, керівників методичних
об'єднань заступників директорів шкіл з виховної
роботи «Проєктування виховної системи в умовах
Нової української школи». Підготовлено методикобібліографічний дайджест «Проєктування виховної
системи в умовах Нової української школи»
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3 Про Стратегію національно- Рудь О. В.
патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016–2020
роки (Указ Президента
України № 580/2015
від 13.10.2015 р.).
Концепція національнопатріотичного виховання
дітей і молоді (наказ
Міністерства освіти і науки
України № 641 від 16.06.2015 р.).

4 Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні
(оновлена Президією НАПН
України 21.04.2016 р.).

Рудь О. В.

5 Типова освітня програма
організації і проведення
підвищення кваліфікації
керівних кадрів закладів
загальної середньої освіти
відповідно до вимог
Концепції «Нова українська
школа» (наказ Міністерства
освіти і науки України від
13.12.2018 р. № 1392)
6 Договір про взаємодію
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України й
Федерації футболу України
в розвитку шкільного футболу
в закладах загальної середньої
освіти України у 2017–2020 роках (Договір від 27.12.2016 р.)
7 Державні програми,
що здійснюються
за підтримки Глобального
фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом
і малярією та Європейського
Союзу

Турчик І. В.,
Вознюк В. С.,
Лук’янчук Г. Я.

Дикий О. Ю.

Поліщук Н. А.

Налагоджено співпрацю з Радою з питань співпраці
з церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України з метою
формування громадянських компетентностей
учнівської молоді та становлення національнопатріотичних пріоритетів молодого покоління.
Організовано роботу обласної школи перспективного
педагогічного досвіду «Створення організаційнопедагогічної моделі національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді у закладі
загальної середньої освіти».
Проведено обласний круглий стіл вчителів історії
«Викладання історії за новим інноваційним
підручником з історії України волинських авторів
у 10-х класах закладів загальної середньої освіти».
Організовано діяльність лабораторії волинезнавства
на громадських засадах, волонтерського центру
«Серце патріота» (організовувалися різноманітні
акції, мистецькі вітальні, творчі зустрічі тощо);
створено стенди «Герої серед нас» та «Добрим
справам немає кінця»
Здійснено координацію всеукраїнського
експерименту «Стандартизація наскрізної соціальнопсихологічної моделі масового впровадження
медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 18.08.2017 р. № 1199).
Розроблено навчальні дидактичні матеріали
до програми спецкурсу «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність сучасного вчителя Нової
української школи»
Розроблено програму навчально-методичного
семінару «Удосконалення професійних
компетентностей – шлях до реалізації Концепції
“Нова українська школа”; програму тренінгу
«Серфінг управління як інноваційний ресурс
в роботі керівника закладу освіти». Оновлено
навчальний матеріал спецкурсу «Формування
корпоративної культури в навчальному закладі»
та теми «Організаційна культура» навчальної
дисципліни “Техніка управлінської діяльності”»
Проведено конкурс на кращий інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури
з елементами футболу.
Фахівці регіональної федерації футболу залучаються
до проведення занять на курсах підвищення
кваліфікації вчителів фізичної культури
Підготовлено програми спецкурсів розвитку
професійної компетентності слухачів: «Основи
здоров’язбережувальної компетентності педагогів»
(Схвалено вченою радою. Протокол № 2 від 21.03.2019 р.);
«Особливості перебування ВІЛ-позитивної дитини
у закладах освіти» (Схвалено вченою радою.
Протокол № 5 від 21.11. 2019 р.).
Забезпечено організаційно-методичний супровід
реалізації завдань плану заходів щодо здійснення
проєкту «Вчимося жити разом».
Розроблено методичні рекомендації щодо інтеграції
курсу з розвитку життєвих навичок у післядипломну
підготовку вчителів і навчання учнів ЗЗСО
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8 Програма розвитку
Андрейчин С. Р.
психологічної служби
системи освіти на період
до 2020 року (наказ МОН
України від 08.08.2017 р.
№ 1127 «Про затвердження
Плану заходів Міністерства
освіти і науки України щодо
розвитку психологічної
служби системи освіти
України на період до 2020 року»)
9 План заходів, спрямованих
Бацмай С. А.
на активізацію вивчення
громадянами англійської
мови, на період до 2020 року
(Розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 10.03.2016 р. № 199-р)

10 Розпорядження Кабінету
Бондарук Л. М.
Міністрів «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації
Стратегії захисту та інтеграції
в українське суспільство
ромської національної
меншини на період до 2020
року»

11 Про невідкладні заходи щодо Сова О. О.
зміцнення державного
статусу української мови
та сприяння створенню
єдиного культурного
простору України»
(Указ Президента України
№ 156/2018)

Упроваджено в рамках курсів підвищення
кваліфікації спецкурси, обласні семінари, тренінги
для працівників психологічної служби: «Дорослішай
на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція», «Протидія торгівлі людьми
в Україні»

Організовано курси підвищення кваліфікації
вчителів англійської мови, які проводяться
за навчально-методичним комплексом «Програма
післядипломної педагогічної освіти вчителів
іноземних мов».
Здійснено професійну підготовку педагогів закладів
загальної середньої освіти до викладання англійської
мови за комунікативною методикою.
Впроваджено навчальні модулі програми
у навчальні плани підвищення кваліфікації вчителів
англійської мови.
Розроблено показники складових діяльності вчителя
іноземної мови
Проведено семінари, метою яких є формування
полікультурної компетентності, соціальної
та громадянської компетентності,
загальнокультурної грамотності.
Запроваджено діяльність постійно діючого семінарупрактикуму для педагогічних працівників,
які працюють з дітьми-ромами, «Методичні аспекти
формування ключових компетентностей та культурної
обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі».
В освітню програму курсів підвищення кваліфікації
вчителів включено тему «Формування ключових
компетентностей та культурної обізнаності педагогів
у поліетнічному середовищі» (за матеріалами навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості»).
Здійснено консультативну методичну підтримку
вчителів, які працюють у закладах з неоднорідним
етнічним складом
Проведено: Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс
учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»,
Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика, Всеукраїнську українознавчу гру
«Соняшник» та Міжнародну гру зі світової
літератури «Sunflower», Всеукраїнський конкурс
з українознавства.
Організовано в бібліотеці ВІППО постійні книжкові
виставки, присвячені розвитку та функціонуванню
української мови.
Взято участь у написанні Радіодиктанту
національної єдності
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Додаток 3
Науково-методичне забезпечення реалізації регіональних програм і проєктів
№
Назва документа
з/п
1 Регіональна комплексна
програма розвитку освіти
Волинської області
на 2018–2022 рр.
(додаток 6, п. 1.1.1; п. 2.4.1)

Відповідальний
Вітюк В. В.

2

Регіональна екологічна
програма «Екологія 2016–2020»
(рішення Волинської обласної
ради від 10.02.2016 р. № 2/27)

Ясінська Н. В.

3

Обласна програма історичних
досліджень Волині на 2017–
2021 роки (рішення
Волинської обласної ради
від 02.02.2017 р. № 10/18)

Романчук Г. Д.

Форма звіту
(коротко зазначити, що зроблено за рік)
Реалізовано регіональні освітні проєкти «Лідер
освітніх інновацій» та «Нова школа – новий вчитель».
Здійснено науково-методичний супровід дослідноекспериментальної роботи у 29 закладах освіти області.
Проведено перший (зональний), другий (обласний)
тури всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»
у номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу»,
«Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я»,
«Французька мова» та третій (зональний) тур у
номінації «Географія».
Проведено третій (заключний) тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року–2019» у номінації «Географія».
Проведено тренувальні збори переможців ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»
в номінаціях: «Географія», «Французька мова»,
«Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», «Вчитель
інклюзивного класу».
Проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського
конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка – 2019».
Організовано і проведено обласне свято вшанування
учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019».
Проведено ХХІV обласну виставку дидактичних та
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Волині».
Презентовано діяльність ВІППО на X Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти – 2019»,
Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика
в сучасній освіті» та Десятій міжнародній виставці
освіти за кордоном «World Edu», які відбулася
у Київському палаці дітей та юнацтва.
Реалізовано план заходів з питань розвитку духовних
компетентностей учнівської молоді та інтегрування
біблійних компетентностей в освітній процес
та виховну роботу ЗЗСО.
Сформовано відкрите інформаційне середовище,
де оприлюднено інформацію про проведення фахових
конкурсів, критерії оцінювання, протоколи фахових
журі, звітну документацію
Розроблено спецкурси «Зелений пакет – Україна»,
«Формування екологічної культури вчителя».
Зі слухачами курсів проводяться презентаційні
тренінги «Зелений пакет – Україна».
Проведено соціологічне дослідження «Екологічна
освіта і виховання у вимірі Нової української школи»,
результати якого представлені на засіданні науковометодичної ради Інституту в жовтні 2019 р.
У матеріалах краєзнавчих науково-практичних
конференцій надруковано 3 статті працівників
лабораторії.
У «Календарі знаменних та пам’ятних дат Волині
на 2019 рік» надруковано 6 нарисів до ювілейних дат
заслужених вчителів і заслужених працівників освіти
України та 80-річчя створення ВІППО.
Проведено:
Презентацію «Календаря знаменних і пам’ятних дат
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4

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

Бондарук Л. М.

Волині на 2019 рік» в Луцькому НВК «ЗОШ І–ІІ
ступенів № 7 – природничий ліцей» (26.02.2019);
волинезнавчі історико-педагогічні читання «Луцький
з’їзд монархів: історичні джерела та художня
інтерпретація» (ВІППО, 16.05.2019);
волинезнавчі історико-педагогічні читання «Освіта
та виховання в родині Косачів: талановита матір
талановитих дітей» (м. Ковель, 18.06.2019).
У науково-методичному віснику «Педагогічний
пошук» (2019, № 3) вміщено 10 матеріалів учасників
волинезнавчих читань у м. Ковелі.
Виставки в музеї історії освіти Волині: «Педагогічний
пошук» Дорога до визнання» (05–27.05.2019);
«Академік, родом з Волині». До 90-річчя від дня
народження О. В. Киричука, українського педагога,
заслуженого працівника освіти України. (28.05 –
27.06.2019);
«Профспілка освітян Волині: 75 років на захисті прав
учителів» (28.11 – 09.12.2019)
Проведено три заходи для учнів, що вивчають
польську мову («Різдво йде!», конкурс читців
польської поезії імені Юліуша Словацького,
«Інтелектуальний тріатлон»).
Семінар для вчителів, які працюють у поліетнічних
класах, з формування громадянської компетентності

Додаток 4
Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників закладу
Червінська Н. Л. Курси підвищення кваліфікації. НАПН України, ДВЗ «Університет менеджменту
освіти» за категорією «Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних
підрозділів закладів ППО» (за профілем «Педагогіка: початкова, дошкільна та позашкільна освіта.
Виховна робота»).
Майко С. М.
Курси підвищення кваліфікації при НАПН України ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» за категорією «Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і
структурних підрозділів закладів ППО».
Григор’єва Н. В. Участь у Програмі тренінгів із розбудови потенціалу ІППО. Модуль 1. Вступ до
розвитку експертної організації та управління змінами (14,5 годин) в Києві 10–12 червня 2019 року.
Модуль 2. Самооцінювання і План розбудови потенціалу (14 годин) в Києві 09–11 вересня 2019 року.
Григор’єва Н. В. 30-годинний курс підготовки викладачів/методистів-тренерів «Ключові уміння
21-го століття», що включав такі модулі: «Знайомство з ключовими уміннями 21-го століття»,
«Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми», «Спілкування та співпраця», 12–16 серпня
2019 року.
Григор’єва Н. В. Семінар-тренінг за темою «Нова українська школа: реалізація компетентнісного
підходу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти – учасників всеукраїнського
експерименту за науково-педагогічним проєктом “Інтелект України”» тривалістю 12 годин.
14 листопада 2019 р.
Вітюк В. В. Підвищення кваліфікації за категорією: підготовка керівних кадрів закладів загальної
середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа», 150 годин, 5 кредитів.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0730-19, 30 квітня 2019 р. ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Вітюк В. В. Онлайн-курс «Типова освітня програма підвищення кваліфікації керівників закладів
освіти Нової української школи». Сертифікат № ТО 000019 від 16.04.2019 р.
Вітюк В. В. Участь у Програмі тренінгів із розбудови потенціалу ІППО. Модуль 1. Вступ до
розвитку експертної організації та управління змінами. 10–12 червня 2019 р. 14, 5 годин.
Сертифікат № 1/05.
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Вітюк В. В. Навчання за програмою семінару-тренінгу для супервізорів-експертів з питань
вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час їх сертифікації. 8 годин.
Сертифікат, наказ ВІППО від 16.09.2019 р. № 124-од.
Вітюк В. В. Участь у програмі тренінгів із розбудови потенціалу ІППО. Модуль 2.
Самооцінювання і План розбудови потенціалу. 09–11 вересня 2019 р. 14 годин. Сертифікат № 02/05.
Вітюк В. В. Участь у тренінгу «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5–
6 класи) на основі фінського досвіду», 30 жовтня – 1 листопада 2019 р., 14 годин. Сертифікат № 1/03.
Ткачук Н. М. Тренінг «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5–6 класи)
на основі фінського досвіду» (м. Київ, 30 жовтня – 1 листопада). Сертифікат № П/04 (14 годин).
Ткачук Н. М. Навчання з дисципліни «Польська мова» за загальноєвропейською шкалою мовної
компетенції рівня «В2» (сертифікат № 161, 12 червня 2019 р., Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки).
Поліщук Н. А. Курси підготовки вчителів 1-х класів, які працюватимуть у 2019/2020 навчальному
році за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (сертифікат від 09–13 червня 2019 року).
Поліщук Н. А. Навчання за програмою семінару-тренінгу для супервізорів-експертів з питань
вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час їх сертифікації (8 годин).
Сертифікат від 20 вересня 2019 року.
Поліщук Н. А. Навчання за програмою онлайн-курсу «Домедична підготовка» (3 години)
Сертифікат від 24 березня 2019 року.
Камінська В. В. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Свідоцтво про
підвищення кваліфікації СП 35830447/0511-19 (ДВНЗ «УМО», Центральний інститут післядипломної
освіти) від 11 березня 2019 року.
Камінська В. В. Підвищення кваліфікації за програмою регіональної (не)конференції для
шкільних педагогів, магістральний міні-EdCamp Lutsk (8 годин, сертифікат № 106/2019 від 21 лютого
2019 року).
Мочкін С. А. Підвищення кваліфікації за програмою регіональної (не)конференції для шкільних
педагогів, магістральний міні-EdCamp Lutsk (8 годин, сертифікат від 21 лютого 2019 року).
Дикий О. Ю. Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі-тренінгу «Теорія і
практика навчання каякінгу» з 11 по 17 червня 2019 р. (наказ № 15 К/А від 03 червня 2019 р.
Сертифікат про підвищення кваліфікації, 54 години).
Дикий О. Ю. Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі-тренінгу «Теорія і
практика навчання скандинавської ходьби» з 07 по 13 червня 2019 р. (наказ № 15 К/А від 03 червня
2019 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації, 54 години).
Дикий О. Ю. Підвищення кваліфікації на регіональній (не)конференції міні-EdCamp Lutsk «Школа
– територія свободи» 21.02.2019 р. (сертифікат про підвищення кваліфікації, 8 годин).
Трачук Т. В. Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі «Використання
інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю» з 30 травня
по 12 червня 2019 р. (наказ № 14 К/А від 30.05.2019 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації
№ 457/19 серія н/с.).
Сташенко М. О. Сертифікат онлайн-курсу CEASC «Проєктний підхід в діяльності сучасного
закладу освіти» (30 годин), січень – лютий.
Сташенко М. О. Сертифікат про навчання за програмою Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
(16 годин), 07–08 лютого, м. Івано-Франківськ.
Сташенко М. О. Сертифікат учасника вебінару MCFR «Атестація робочих місць за умовами
праці», 19 березня.
Сташенко М. О. Сертифікат про навчання за курсом «Практична медіаграмотність: аспекти
впровадження в навчальний процес» у межах 16-ї Літньої школи медіаосвіти та медіаграмотності для
науково-педагогічних працівників ЗВО, закладів післядипломної педагогічної освіти (36 годин), 02–
05 липня, м. Рівне.
Сташенко М. О. Сертифікат онлайн-курсу EdEra, IREX «VERIFIED» з медіаграмотності (9 годин),
жовтень.
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Сташенко М. О. Сертифікат про навчання у серії поглиблених тренінгів для тренерів з
медіаграмотності (72 години) та отримання кваліфікації «Тренер з медіаграмотності», 30 листопада,
м. Київ.
Вознюк В. С. Сертифікат учасника (18 годин) міжнародного семінару «Україна та Польща:
минуле, сьогодення, перспективи», організованого 07–10 листопада Інститутом Польщі
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
Рудь О. В. Сертифікат учасника Сьомої міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний
простір медіаграмотності та перспективи його розвитку» (22–22 квітня, м. Київ).
Рудь О. В. Сертифікат учасника (2 години) Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової
української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» (25 квітня, КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»).
Рудь О. В. Сертифікат про навчання (36 годин) «Практична медіаграмотність: аспекти
впровадження в навчальний процес» у межах 16-ї Літньої школи медіаосвіти та медіаграмотності для
науково-педагогічних працівників ЗВО, закладів післядипломної педагогічної освіти (02–05 липня,
МОН України, АУП).
Рудь О. В. Сертифікат (24 години) навчального курсу «Відеоблогінг: між популізмом і
журналістськими стандартами. Як створити унікальний контент» (15 серпня, АУП, Фонд Фрідріха
Науманна).
Рудь О. В. Сертифікат (9 годин) «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» (23 жовтня,
Educational Era, студія онлайн-освіти).
Рудь О. В. Сертифікат навчального курсу (72 години) серії поглиблених тренінгів для тренерів з
медіаграмотності (друга посилена фаза): 31 жовтня – 2 листопада – соціальні мережі та
медіагігієна. Верифікація & фактчекінг. 14–16 листопада – фейки та маніпуляції в медіа. Професійні
стандарти журналістики. 28–30 листопада – методологія та методика проведення тренінгу з
медіаграмотності. 31 жовтня – 30 листопада, DW Akademie, АУП.
Олевська І. І. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 0401-19 від 22 лютого 2019 р.
за категорією «Методисти закладів ІППО без виділення профілю», 120 год/4кр. Національна академія
педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
Олевська І. І. Сертифікат за участь у навчальному семінарі для педагогів-консультантів історичного
дослідницького конкурсу на тему «Радянське минуле: (пере)осмислення історії» від 16 листопада 2019 р.
Бондарук Л. М., Бацмай С. А. Сертифікат про завершення 30-годинного курсу підготовки
викладачів/методистів-тренерів закладів післядипломної педагогічної освіти «Ключові вміння
21 століття» (за ініціативи Британської ради в Україні та за підтримки МОН України в рамках НУШ.
м. Київ, 12–16 серпня 2019 р.
Бондарук Л. М. Сертифікат учасника ІV-ВНПП № 046/2019 (12 годин) семінару-тренінгу з
підготовки методистів, учителів базової школи «Нова українська школа: реалізація компетентнісного
підходу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти – учасників всеукраїнського
експерименту за науково-педагогічним проєктом “Інтелект України”», м. Харків, 14 листопада 2019 р.

Додаток 5
Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами
та громадськими організаціями в межах України
Міністерство освіти і науки України.
Інститут модернізації змісту освіти.
Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти.
Національна академія педагогічних наук України.
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
Український центр оцінювання якості освіти.
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.
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Управління державної служби якості освіти у Волинській області.
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.
Луцький національний технічний університет.
Луцький інститут розвитку людини Міжнародного університету «Україна».
Луцький педагогічний коледж.
Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж
ім. А. Ю. Кримського».
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Навчально-методичний центр ПТО.
Академія української преси.
Рада з питань співпраці із церквами та релігійними організаціями при МОН України.
Координаційна робоча група представників Волинської ради Церков і працівників освіти.
Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
(лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти).
Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія
християнської етики, психології та християнської педагогіки).
Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти).
Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій).
Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба».
Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Творче об’єднання «Соняшник».
Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури.
Всеукраїнська асоціація вчителів української мови і літератури.
Дрогобицька філія Інституту модернізації змісту освіти.
Загальноукраїнський координаційно-методичний центр вивчення польської мови та культури в
Дрогобичі.
Львівська громадська організація «Львівський інститут освіти».
Комунальний заклад «Волинська обласна Мала академія наук».
Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації.
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації.
Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів.
Волинське державне училище культури та мистецтв імені І. Стравінського.
Волинський осередок Національної спілки композиторів України.
Волинська організація Національної спілки художників України.
Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної спілки.
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.
Волинська обласна бібліотека для юнацтва.
Громадська організація «Чарівний пензлик».
Громадська організація «Рукотвори Волині».
Волинський краєзнавчий музей.
Музей волинської ікони.
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
Волинський обласний військовий комісаріат.
Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат.
Відділ освіти Ковельської районної державної адміністрації.
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня № 11 –
ліцей м. Ковеля” Ковельської міської ради».
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні.
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Княгининівський ліцей Волинської обласної ради.
Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради.
Заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 11 м. Ковеля».
Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 –
колегіум Нововолинської міської ради».
Компанія «Виставковий світ» (м. Київ).
Мережна академія Cisco (ІТС).
Мicrosoft України.
Дитячий фонд «Здоров’я через освіту».

Проректор з науково-методичної роботи

В. В. Вітюк

Проректор з наукової роботи

Н. М. Ткачук

Проректор з науково-педагогічної роботи
та моніторингу якості освіти

О. Й. Дем’янюк
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ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗВІТ
Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
про роботу в 2019 році

Укладач –
Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук,
доцент, проректор з науково-методичної роботи ВІППО

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

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2019 році висвітлює
діяльність структурних підрозділів щодо наукової, науково-методичної, навчальної роботи,
міжнародної діяльності, організації та проведення ЗНО.
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