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ПОРЯДОК РОБОТИ 

22 – 23 листопада 2019 р. 

м. Луцьк, Волинський інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

вул. Винниченка, 31, актова зала 

 

 

22 листопада 

08:00 – 09:00 Заїзд, поселення 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників конференції 

10:00 – 12:00 Пленарне засідання 

12:00 – 13:00 Перерва, обід 

13:00 – 14:30 Секційні засідання 

14:30 – 16:00 Екскурсія в Старе місто 

 

 

23 листопада 

09:00 – 10:00 Сніданок 

10:00 – 12:00 Круглий стіл за тематичними напрямами роботи 

12:00 – 13:00 Перерва, обід 

13:00 – 15:00 Ознайомлення з національно-історичними пам’ятками 

Волині 

15:00 Від’їзд учасників конференції 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповіді – до 15 хвилин. 

Виступи, повідомлення – до 5 хвилин. 

Участь в обговоренні – до 3 хвилин. 

 

 

 

Робочі мови конференції: українська, польська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Олешко Петро Степанович 

голова організаційного комітету, кандидат історичних наук, доцент, ректор 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Вітюк Валентина Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Ткачук Надія Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Луцюк Анатолій Михайлович 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Рубльова Наталія Олександрівна 

завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Створення освітнього середовища післядипломної освіти для професійного 

розвиток педагогів 

Олешко Петро Степанович, кандидат історичних наук, доцент, ректор 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Наукова діяльність в освітньому середовищі Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Ткачук Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, проректор з наукової 

роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Пріоритети навчання студентів та вчителів у післядипломній освіті в 

перспективі законодавчих змін 

Конопка Томаш, доктор, директор Інституту наук про безпеку та здоров'я 

Старопольської вищої школи в м. Кельце 

 

Професійний розвиток педагогів в умовах компетентнісного підходу 

Вітюк Валентина Василівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор 

з науково-методичної роботи Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Післядипломна неперервна освіта сільського вчителя 

Луцюк Анатолій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Діяльність методичного кабінету в умовах децентралізації освіти 

Радкевич Людмила Анатоліївна, завідувач методичного кабінету управління 

гуманітарної політики Любешівської селищної ради Волинської області 

 

Імперативи творчо обдарованої особистості учня та їх верифікація 

Семенов Олександр Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
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Секція №1. 

Теоретико-прикладні дослідження проблеми неперервного  

професійного розвитку педагогів 

 

Керівник секції: Луцюк Анатолій Михайлович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Секретар: Кінах Неля Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Акмеологічний підхід розвитку фахових компететностей викладачів ПТНЗ 

Гриженко В. В., заступник директора з методичної роботи Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області 

 

Модульно-трансферна система підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників: регіональний експеримент 

Зуб’як Р. М., кандидат педагогічних наук, доцент, ректор; 

Мариновська О. Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та освітніх інновацій, Барабаш О. Д., кандидат 

педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи; Будзак І. В., 

проректор з науково-методичної та навчальної роботи; Шелемей Л. Я., 

проректор з науково-методичної роботи та моніторингу якості освіти 

Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Підготовка вчителів до запровадження інноваційних підходів до 

організації навчання природничо-математичних дисциплін 

Каплун С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

методики природничо-математичної освіти Харківської академії 

неперервної освіти 

 

Педагогічна креативість як складова професійного розвитку педагога 

Нової української школи 

Кінах Н. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Комунікативні здібності як професійно значущі якості особистості педагога 

Кліш П. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Хом’як А. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної 

лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки; Хом’як А. А., магістр факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 

 

Рriorytety kształcenia studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych w 

perspektywie zmian legislacyjnych 

Konopka T., doktor, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Nauk o Zdrowiu, 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Męcina-Bednarek E., doktor, 

dyrektor Instytutu Pedagogiki, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

Групові методи викладання історії як фактор професійного розвитку 

педагога 

Олевська І. І., методист відділу гуманітарних дисциплін Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Система та розвиток педагогічних кадрів в Україні й Одеському регіоні 

Соловйова А. В., викладач Чорноморського морського коледжу 

Одеського національного морського університету 

 

Мотивація до неперервного професійного розвитку як важливий чинник 

управління педагогічним колективом 

Ткач Н. А., завідувач відділення Чорноморського морського коледжу 

Одеського національного морського університету 

 

Екологічна компонента у професійній підготовці студентів – майбутніх 

педагогів 

Трохимчук І. М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та 

здоров’я людини Рівненського державного гуманітарного університету 
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Професійний розвиток вчителів французької мови у взаємодії з 

міжнародними урядовими та громадськими організаціями 

Ураєва І. Г., методист відділу гуманітарних дисциплін Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Соціологічний моніторинг як фактор забезпечення якості функціонування 

системи післядипломної педагогічної освіти в регіоні 

Кот Н. М, старший науковий співробітник; Романчук Г. Д., науковий 

співробітник; Ясінська Н. В., завідувач науково-дослідної лабораторії 

соціологічних досліджень та розвитку освіти 

 

Секція №2. 

Система післядипломної освіти педагогічних кадрів 

 як чинник розвитку освіти в регіоні 

 

Керівник секції: Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, проректор з науково-методичної роботи Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Секретар: Камінська Валентина Василівна, науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії освітніх інноваційта координації діяльності РМК (ММК) 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Особливості здійснення науково-методичного супроводу учасників 

фахових педагогічних курсів 

Верчук С. С., завідувач методичного кабінету управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради Волинської області 

 

Діяльність методичної служби в умовах ОТГ 

Врублевська О. Й., спеціаліст з питань освіти Боратинської ОТГ 

Волинської області 

 

Досвід та проблеми неперервного професійного розвитку педагогів в 

системі післядиплопломної освіти 

Гавлітіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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Використання елементів краєзнавства в роботі класних керівників та 

вихователів ГПД (на прикладі Любомльського району) 

Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Нове соціальне замовлення методичним службам – підготовка вчителя 

Нової української школи 

Євтушок А. С., завідувач методичного кабінету працівників освіти 

відділу освіти, молоді та спорту Турійської райдержадміністрації 

Волинської області 

 

Інноваційно-презентаційні форми роботи як засіб розвитку 

загальнокультурної компетентності педагогів у системі післядипломної 

педагогічної освіти (на основі соціологічних досліджень) 

Камінська В. В., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Дослідно-експериментальна діяльність як ресурс творчості колективу в 

умовах динамічних освітніх змін 

Лукаш Л. Й., заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької 

міської ради» 

 

Формування інноваційного методичного простору в компетентнісному 

полі Нової української школи 

Мачушинець Г. В., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Ківерцівської РДА Волинської області 

 

Вивчення долі православних сакральних пам’яток Волині у 1945–1965 рр. 

як важливий компонент підготовки вчителів до виховання учнів на 

національних цінностях 

Мочкін С. А., кандидат історичних наук, науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації 

діяльності РМК (ММК) Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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Роль районного методичного кабінету у професійному розвитку 

педагогічних працівників 

Подшивалкіна Л. П., завідувач районного методичного кабінету відділу 

освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської райдержадміністрації 

Волинської області 

 

Діяльність методичної служби в умовах децентралізації освіти 

Поліщук Н. А., завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх 

інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Досвід використання хмарних сервісів у методичній роботі 

Страхорчук Л. А., завідувач Володимир-Волинського районного 

методичного кабінету Волинської області 

 

Секція №3. 

Підвищення кваліфікації педагога та професійний розвиток у 

контексті вимог Нової української школи 

 

Керівник секції: Остапйовський Олександр Ігорович, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Секретар: Турчина Лариса Іванівна, старший викладач кафедри 

педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Деякі аспекти застосування арт-методів в освітньому просторі  

Андрейчин С. Р., завідувач відділу практичної психології і соціальної 

роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Професійний розвиток педагогів в умовах компетентнісного підходу 

Ворон О. Г., кандидат педагогічних наук, доктор філософії, старший 

викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Тенденції управління змінами в форматі нової української школи 

Горішна О. М., заступник директора Тернопільської загальноосвітня 

школа № 14, імені Б. Лепкого 

 

Використання цифрових технологій у підвищенні кваліфікації вчителів 

Дронова В. М., старший викладач Харківської академії неперервної 

освіти 

 

Формування безпечного середовища у закладі освіти 

Казмірчук Н. М., методист відділу практичної психології та соціальної 

роботи методист відділу практичної психології та соціальної роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Творча активність педагога – запорука якісного рівня освіти 

Колеснікова С. М., учитель початкових класів КЗ ЗСО «Луцький ліцей 

№ 3 Луцької міської ради Волинської області» 

 

Дослідження правових компетентностей вчителів в процесі підвищення 

кваліфікації в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ 

ім. М. П. Драгоманова 

Малежик Н. В., здобувач ступеня «магістр»  спеціальності «Освітні 

вимірювання»; Кухар Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

Професійна ідентичність педагога: теоретичний аспект 

Остапйовський О. І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Інноватика як складова процесу становлення професіоналізму викладача 

Петренко Т. В., старший викладач Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»; Якимчук М. В., доктор 

технічний наук, професор Національного університету харчових 

технологій 
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Формування професійної компетентності керівників ЗЗСО в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа 

Романюк С. В., завідувач відділу управління закладами освіти 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Основи підготовки майбутніх практичних психологів з прикладного 

аналізу поведінки у навчально-виховній діяльності початкової школи 

Танцура А. С., аспірант кафедри педагогіки Класичного Приватного 

Університету, м. Запоріжжя 

 

Адаптаційні механізми педагогів в умовах реформування освіти 

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

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Соціалізація школярів у сучасному освітньому просторі 

Усова О. Г., практичний психолог КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 3 Луцької 

міської ради Волинської області» 

 

Секція №4. 

Інноваційна освітня діяльність у закладах освіти 

як складова розвитку професійної компетентності педагогів 

 

Керівник секції: Ткачук Надія Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Секретар: Корнейко Алла Олександрівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри менеджменту освіти Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Механізми неперервного розвитку управлінської компетентності 

керівника закладу середньої освіти 

Боднар О. С. доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
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Розвиток професійної компетентності керівних кадрів в умовах 

децентралізації влади та функціонування об’єднаних територіальних 

громад 

Довгальова О. А., директор Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. с. Боголюби 

Волинської області 

 

Участь у педагогічному проекті педагогів як фактор розвитку професійної 

компетентності 

Івасів О. В., аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Моніторингова складова в структурі професійної компетентності 

сучасного менеджера освіти 

Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

менеджменту освіти Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Адміністрування школою в умовах впровадження НУШ 

Котко Л. І., директор ЗОШ I–III ст. с. Ратнів Волинської області; 

Пухта О. М., заступник директора ЗОШ I–III ст. с. Ратнів Волинської 

області 

 

Науково-методична діяльність у системі неперервної освіти щодо 

упровадження практики освітнього моніторингу 

Кутовий Р. С., методист відділу ЗНО та моніторингових досліджень 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

З досвіду роботи керівника у сфері оновлення змісту загальної середньої 

освіти КЗ «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області» 

Леуш І. О., директор КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 

Луцької міської ради Волинської області» 

 

Умови розвитку управлінської культури керівника закладу освіти в 

адаптивній системі управління 

Лук’янчук Г. Я., старший викладач кафедри менеджменту освіти 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Професійна компетентність керівника закладу освіти: особливості 

формування в умовах реформаційних змін 

Масиник А. В., директор КЗ ЗОШ I–III ст. №19 Луцької міської ради 

Волинської області 

 

Вплив загальноцивілізаційних тенденцій на забезпечення неперервності 

освіти менеджерів освітньої сфери 

Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних наук, доцент 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

 

Сьогодення нової української школи: позитивні тенденції, труднощі та 

перспективи 

Петренюк З. В., заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  КЗ 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Луцької  міської ради» 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання як складова моніторингових технологій: 

з історії запровадження та розвитку в Україні 

Приймачук Л. О., методист відділу ЗНО та моніторингових досліджень 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Інноваційне освітнє середовище – простір розвитку особистості 

Сахарчук О. Я., директор Опорного навчального закладу «НВК 

«Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Волинської області 

 

Стратегії й техніки управління ЗЗСО 

Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту освіти Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Використання дистанційних форм навчання у процесі викладання 

дисциплін гуманітарного циклу 

Таравська Я. В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії, археології і філософії МДПУ імені Богдана Хмельницького 
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Корпоративна культура закладу загальної середньої освіти як 

управлінська проблема 

Турчик І. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Проєктно-впроваджувальна діяльність педагога в умовах дослідно-

експериментальної діяльності 

Шахраюк Л. В., заступник директора Володимир-Волинського НВК 

«ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Волинської області 

 

Управління професійним розвитком педагогів в умовах реалізації 

Концепції  «Нова українська школа» 

Шиян Л. В., директор гімназії м. Нововолинськ Волинської області 

 

Інноваційна освітня діяльність у закладі освіти як складова розвитку 

професійної компетентності педагогів 

Янчук Т. С., директор Любомльського ЗЗСО І–ІІІ ст. № 3 Любомльської 

міської ради Волинської області 

 

Секція №5 

Секція №5  «Педагог позашкілля: 

професійний стандарт та вектори розвитку» 

 

Керівник секції: Семенов Олександр Сергійович, доктор педагогічних наук, 

професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки 

Секретар: Никитюк Ірина Вікторівна, завідувач відділу виховної роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова 

формування освітньо-виховного середовища 

Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Суспільні виклики: система позашкілля 

Михалюк Т. В., заступник директора комунальної установи  «Волинська 

обласна Мала академія наук» 
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Стратегія розвитку інноваційної діяльності закладу позашкільної освіти 

Куліба Л. В., директор КЗ «Центр позашкільної освіти Ківерцівської 

районної ради; Зінкевич П. О., директор Центру позашкільної освіти 

м. Володимира-Волинського; Лугова-Романюк А. Я., директор Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради 

 

Методичний ресурс як джерело формування компетентнісного 

педагогічного зростання 

Чередніченко Т. В., методист Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; Ляшук Л. О., заступник директора з навчально-

методичної роботи Палацу учнівської молоді м. Луцька 

 

Творча особистість педагога як чинник формування іміджу закладу 

позашкільної освіти 

Дідик О. О.,  директор Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів; Сов’як С. І., директор Горохівського будинку дитячої 

творчості; Ковальчук В. М., директор Маневицького районного центру  

творчості дитей та юнацтва; Дячук Л. Л., директор КЗ «Іваничівський 

будинок дитячої та юнацької творчості»; Оласюк І. В., директор 

Будинку дитячої та юнацької творчості Любешівської селищної ради 

 

Розвиток професіоналізму педагога щодо національно-патріотичного 

виховання особистості 

Силюк А. М., заслужений працівник культури України, методист відділу 

виховної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Гнатюк В. Д., методист КЗ «Волинський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

Волинської обласної ради» 

 

Інноваційний підхід до формування екологічних компетентностей 

учнівської молоді 

Сподарик С. О., завідувач відділу інструктивно-методичної роботи 

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру; Бобчук В. Т., 

директор закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів 

м. Ковеля» 
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Фахові конкурси майстерності педагогів закладів позашкільної освіти – 

важливий чинник популяризації досвіду роботи 

Романюк Н. С., методист відділу виховної роботи Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Заклад позашкільної освіти як освітня система розвитку творчої 

індивідуальності 

Семенов О. С., доктор педагогічних наук, професор Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

 

 

 

 

 

 

 


