
№ 

з/п 
Тема Заклад освіти 

Термін, етап 

проведення 

Науковий 

керівник або 

консультант 

1 «Управління процесом 

морально-духовного 

виховання учнів в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища» 

Комунальний заклад 

«Луцький навчально-

виховний комплекс 

загальноосвітня школа І–ІІ 

ступенів №10–професійний 

ліцей Луцької міської ради» 

Волинської області 

Вересень 2015 р. – 

червень 2020 р.,  

ІІІ (узагальнювальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

 

Вознюк В. С., 

Ткачук Н. М. 

2 «Інтелектуально-духовний 

розвиток особистості 

школяра в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища» 

Комунальний 

заклад «Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 

2015–2020 рр. 

ІІІ (узагальнювальний) 

етап; 

вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

 

Вітюк В. В. 

 

3 «Моделювання інноваційного 

середовища навчального 

закладу для формування 

соціально адаптованої 

особистості» 

Комунальний 

заклад «Луцький навчально-

виховний комплекс № 23 

Луцької міської ради 

Волинської області» 

2015–2020 рр. 

ІІІ (узагальнювальний) 

етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

Турчина Л. І. 

 

4 «Моделювання 

здоров’язбережувального 

освітнього середовища як 

основи розвитку соціально 

активної особистості»  

 

Комунальний заклад 

«Луцький НВК 

«Загальноосвітня школа І–ІІ 

ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради» 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап; 

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Поліщук Н. А.  

5 «Формування соціально-

психологічної компетентності 

учнів в умовах Школи 

сприяння здоров’ю»  

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 12 Луцької міської 

ради Волинської області» 

2016–2020 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Поліщук Н. А.  

6 «Створення психолого-

педагогічних умов 

соціалізації особистості 

школяра» 

Комунальний 

заклад «Луцький навчально-

виховний комплекс № 3 

Луцької міської ради 

Волинської області» 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап; 

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Ткачук Н. М. 

 

7  «Розвиток соціальної та 

пізнавальної активності 

школярів шляхом 

впровадження акмеологічних 

технологій» 

Комунальний 

заклад «Луцький 

правознавчий ліцей Луцької 

міської ради Волинської 

області» 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап; 

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Лук’янчук Г. Я. 

8 «Формування соціально 

активної особистості учня в 

умовах “школи повного дня”» 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 15 Луцької міської 

ради Волинської області 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Муляр О. П. 

9 «Формування корпоративної 

культури навчального 

закладу в умовах 

інноваційного освітнього 

простору» 

Комунальний заклад 

«Луцький НВК № 26 Луцької 

міської ради Волинської 

області» 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Турчик І. В. 

10 «Компетентнісний підхід як 

фактор гуманізації 

інноваційного освітнього 

середовища» 

Комунальний 

заклад «Луцький навчально-

виховний комплекс «ЗОШ І–

ІІІ ступенів  

№ 22 – ліцей Луцької міської 

ради Волинської області» 

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

Луцюк А. М. 

 

11 «Формування мотивації на 

здоровий спосіб життя 

школярів в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища» 

 

Нововолинська 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 6 Нововолинської 

міської ради Волинської 

області 

2016–2021 рр.  

ІІ  (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

червень 2020 р. 

 

Ясінська Н. В., 

Поліщук Н. А.  

12 «Соціалізація особистості в 

умовах інноваційного 

середовища освітнього 

Головненська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

«Центр освіти та соціально-

2016–2021 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2017 р. – 

Вітюк В. В. 



закладу» педагогічної підтримки»; 

Затурцівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

«Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки»; 

Княгининівський ліцей 

Волинської обласної ради; 

Люблинецький ліцей 

Волинської обласної ради 

червень 2020 р. 

 

13 «Духовно-моральне 

виховання як фактор 

формування життєвих 

компетентностей школярів»  

Столинсько-Смолярська 

гімназія Рівненської ОТГ 

Волинської області 

Вересень  

2017 р. – серпень 

 2022 р.  

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

серпень 2020 р. 

Рудь О. В., 

Сташенко М. О. 

14 «Національне виховання 

особистості в умовах 

полікультурного середовища» 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 19 Луцької міської 

ради Волинської області»  

Вересень 2017 р. – 

червень 2022 р. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

серпень 2021 р. 

Лук’янчук Г. Я. 

15 «Моделювання інноваційного 

педагогічного процесу як 

умова розвитку 

інтелектуально-виховного 

потенціалу особистості» 

Навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 3 – 

ліцей Володимир-Волинської 

міської ради Волинської 

області» 

2017–2022 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

серпень 2021 р. 

 

Ткачук Н. М. 

 

16 «Впровадження дистанційної 

освіти в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища вечірньої 

(змінної) школи» 

КЗ «Луцька вечірня (змінна) 

школа Луцької міської ради 

Волинської області»  

Вересень 2017 р. – 

червень 2022 р.  

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

серпень 2021 р. 

Лук’янчук Г. Я. 

17 «Психолого-педагогічна 

корекція та фізична терапія 

дітей з особливими 

потребами» 

Комунальний заклад 

«Луцький навчально-

реабілітаційний центр Луцької 

міської ради» 

2017–2022 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

серпень 2021 р. 

Дикий О. Ю. 

18 «Адаптація дітей з 

особливими освітніми 

потребами в умовах реалізації 

компетентнісного підходу» 

Нововолинська спеціалізована 

ЗОШ № 9 Волинської 

обласної ради 

2017–2022 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

серпень 2021 р. 

Турчина Л. І. 

 

19 «Формування еколого-

валеологічної культури 

школярів засобами STEM-

освіти» 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 2 Луцької міської 

ради Волинської області» 

2017–2022 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

вересень 2021 р. 

Поліщук Н. А.  

20 «Формування національної 

свідомості учнів шляхом 

інтеграції мистецьких 

дисциплін» 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІ 

ступенів № 11 –колегіум 

Луцької міської ради» 

2017–2022 рр.  

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2018 р. – 

вересень 2021 р. 

Миць М. Я. 

21 «Моделювання інноваційного 

освітнього простору в умовах 

інтегрованого підходу до 

навчання» 

Комунальний заклад 

«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 

№ 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької 

міської ради Волинської 

області» 

2018–2023 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2022 р. 

Вітюк В. В. 

 

22 «Формування мотивації 

навчальної діяльності 

здобувачів освіти в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища» 

Навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступеня – 

гімназія» м. Горохів 

Волинської області 

2018–2023 рр. 

ІІ (формувальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2022 р. 

Вітюк В. В. 

23 «Формування ключових 

компетентностей особистості 

в умовах інклюзивної освіти» 

Комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 20 Луцької міської 

ради Волинської області» 

2018–2023 рр. 

ІІ (практичний) етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2022 р. 

Остапйовський О. І. 

 

24 «Моделювання STEM-

середовища закладу освіти як 

ОНЗ «Навчально-виховний 

комплекс “Локачинська 

2019–2024 рр. 

І (діагностико-

Луцюк А. М. 



умова самореалізації 

особистості» 

загальноосвітня школа I–III 

ступенів – гімназія”» 

Локачинської районної ради 

Волинської області 

концептуальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

25 «Розвиток життєвих навичок 

учнів в умовах сприятливого 

освітнього середовища» 

Навчально-виховний 

комплекс «Ківерцівська ЗОШ 

І ст. – Ківерцівська гімназія  

Ківерцівської міської ради 

Волинської області 

2019–2024 рр. 

І (діагностико-

концептуальний) етап;  

вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Поліщук Н. А. 

26 «Формування компетентної 

особистості в умовах 

інноваційного освітнього 

середовища» 

Волинський науковий ліцей-

інтернат Волинської обласної 

ради 

2019–2024 рр. 

І (концептуально-

діагностичний) етап;  

вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

Вітюк В. В. 

 


