
Засідання Вченої ради 

Наукова робота у ВІППО: підсумки за 2018 рік і завдання на 2019 рік. 

Січень, Ткачук Н. М. 
 

Культура управління закладом освіти в адаптивних умовах 

функціонування системи освіти. 

Січень, Лук’янчук Г. Я. 

 

Самооцінка 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.  

 

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 (концептульно-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 І (діагностико-концептувального) 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 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 (концептульно-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. 
 

Управлінська культура керівника закладу освіти як складова 

професійної культури менеджера освіти: європейський досвід і українські 

реалії. 

Вересень, Лук’янчук Г. Я. 
 

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. 

 

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 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» 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 навчально-виховному 

процесі сучасного навчального закладу». 

Вересень, Муляр О. П. 

 

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., Вітюк В. В. 

 

Про схвалення звіту Волинського ІППО про роботу в 2019 році.  

Грудень, Вітюк В. В. 

 

Про схвалення плану роботи Волинського ІППО на 2020 рік.  

Грудень, Олешко П. С. 

 
 


